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Оригинална Система GARDENA 

GARDENA Приставка за свързване към
кран с резба

Система GARDENA приставка за
свързване към кран с резба.
Лесно се поставя, не са необходими
инструменти.

900-50 40785004 CR 20
За 16.7 мм. (G 3/8) кранове с 21 мм (G 1/2) резба.
Доставя се насипно 

2900 00290005 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

901-50 40785011 CR 50
За 21 мм. (G 1/2) кранове с 26.5 мм. (G 3/4) резба.
Доставя се насипно 

2901 00290104 CR 24
Предлага се в цветна опаковка

902-50 40785028 CR 50
За 26.5 мм. (G 3/4) кранове с 33.3 мм. (G 1) резба.
Доставя се насипно 

2902 00290203 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

Оригинална
Система GARDENA 

999-50 40785417 CR 30
За 26,5 мм (G 3/4) кран с 33,3 мм (G 1) резба.
Доставя се насипно.

2999 00299909 CR 10
За 26,5 мм (G 3/4) кран с 33,3 мм (G 1) резба и 
21 мм (G 1/2) кран с 26,5 мм (G 3/4) резба. 
Предлага се в цветна опаковка.

998-50 40785424 CR 30
За 21 мм (G 1/2) кран с 26,5 мм (G 3/4) резба.
Доставя се насипно.

2998 00299800 CR 10
За кранове 33,3 мм (G 1), резба 26,5 мм (G 3/4), 
резба 23 мм (G 5/8) и 21 мм (G 1/2).
Предлага с в цветна опаковка.

GARDENA Ъглова приставка за маркуч

Приставка към системата GARDENA за
свързване към крана.
Предотвратява усукването и завиването
на маркуча около крана с помощта на
въртящата се и завиваща се приставка. 
Идеалното решение и за използване към
колички за маркуч. 
Цветна опаковка.

Причини, клиентите да вярват в оригинала:

– дълготрайно, надеждно качество.

– отлична свобода на използване.

– безопастност при употреба.

– иновативни решения на проблемите.

– широка гама от възможности за свързване.

– висока популярност на марката.

Всички тези неща взети заедно карат
потребителите да вярват в GARDENA.

Повечето потребители залагат на оригиналната система GARDENA

zstoyanova
Highlight
безопастностShould be:безопасност
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Приставка за свързване към
кран без резба 

За кранове, които не са на резба 
(външен диаметър 14 – 17 мм.).
Устойчива на корозия, лесно поставяне, 
не са необходими инструменти.

GARDENA Приставка с две разклонения

За използване на два канала за подаване
на вода едновременно.
2 изцяло регулируеми изхода.
Предлага се в цветна опаковка.

GARDENA Приставка с две разклонения  
За използване на два канала за подаване на
вода. Дебитът на водата може да се регулира и
да се спира. Подходящо за GARDENA компютри
или електронни таймери за вода. Може да се
използва с GARDENA Profi-System с приставката
Profi-System Tap Connector, Aрт. No. 2801.
Предлага се в цветна опаковка.

907 00090704 10
С външен диаметър 15 – 20 мм. 
Доставя се насипно 

2907 00290708 12
С външен диаметър 15 – 20 мм. 
Предлага се в цветна опаковка

2908 00290807 CR 6
С външен диаметър 14 – 17 мм. 
Предлага се в цветна опаковка

938 00093804 6
За 21 мм (G 1/2) кранове с 26.5 мм (G 3/4) резба 

940 00094009 CR 6
За 26.5 мм (G 3/4) кранове с 33.3 мм (G 1) резба 

8193 00819305 CR 4
ново За 26.5 мм (G 3/4) кранове с 33.3 мм (G 1)

резба и за 21 мм (G 1/2) кранове с 
26.5 мм (G 3/4) резба

GARDENA Приставка с четири
разклонения

За едновременно използване на няколко
канала за вода. 4 изхода с възможност за
пълна регулация.
Подходящо за GARDENA компютри или
електронни таймери за вода.
Може да се използва с GARDENA Profi-
System с приставката Profi-System Tap
Connector, Aрт. No. 2801.
Предлага се в цветна опаковка.

8194 00819404 CR 2
ново За 26.5 мм (G 3/4) кранове с 33.3 мм (G 1)

резба и за 21 мм (G 1/2) кранове с 
26.5 мм (G 3/4) резба

2905-26 00290586 12

2906 00290609 CR 6
M 22 x 1 женска и 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба 

2910 00291002 CR 6
M 24 x 1 и 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба 

Оригинална
Система GARDENA 

GARDENA Приставка за кран 

За използване като приставка към
GARDENA конектор за кранове.
Осигурява нежна струя наситена с въздух,
без опасност от разпръскване.
Предлага се в цветна опаковка.

GARDENA Адаптер за кран на резба 

За използване като приставка към
накрайника от Система GARDENA за
аериращата глава, например в кухнята 
или в банята.
Предлага се в цветна опаковка.

GARDENA Комплект приставки с две
разклонения (не е илюстр.)

Съдържание: 
50 блистера, всеки един с по 1 приставка 
с две разклонения  940 с адаптер 5305, 
2 x стандартен накрайник за маркуч 915.
С атрактивен стелаж.

1025 00102506 50

Продава се само като стелаж с 50 броя!

GARDENA Адаптер за вътрешни
кранове

За свързване на системата GARDENA към
вътрешен кран (в кухнята и банята).
Удобен за кранове с женска и мъжка
резба.
След смяна на главата на душа веднъж
(съдържа и инструмент за сглобяване),
оригиналната система GARDENA може
бързо да се свързва и разделя.
Няма опасност от надраскване на
фитингите. 
Цветна опаковка.

8187 00818704 CR 10
С M 22 x 1 женска, M 24 x 1 мъжка резба

8197 00819701 24
ново

Продават се само като стелаж 
с 24 броя!

GARDENA Twin-Tap Connector – Оферта
(не е илюстрирано)
Съдържание: 24 x Twin-Tap Connector 8193. 
С атрактивен стелаж. Оферта 

Оферта
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

Оригинална
Система GARDENA 

GARDENA Конектор за маркуч

Опростена и лесна за използване
приставка за маркуч:
Конектора се сменя само с леко
издърпване.

GARDENA  Конектор – Stop клапан

Съединител, който осигурява поставянето
на аксесоар в края на маркуча.
При разделяне спира притока на вода
автоматично, свързва към притока на вода
без да се налага да отидете до крана, 
при смяна на аксесоара.

GARDENA Приставка за маркуч 
с вентил за регулиране

Ръчен сферичен кран за контролиране 
и спиране на притока на вода. 
Идеален за смяна на аксесоарите без
спиране на крана, особено подходящ за
места със силно налягане на водата.

GARDENA Аксесоари за свързване

За свързване на пръскачката без
подходящо съединение към оригиналната
система GARDENA.

915-50 40785158 CR 50
За 13 мм (1/2”) маркучи. Доставя се насипно

2915 00291507 CR 24
Предлага се в цветна опаковка

916-50 40785165 CR 10
За 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”) маркучи.
Доставя се насипно

2916 00291606 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

913-50 40785134 CR 50
За 13 мм (1/2 ) маркучи. Доставя се насипно

2913 00291309 CR 24
Предлага се в цветна опаковка

914-50 40785141 CR 10
За 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”) маркучи.
Доставя се насипно

2914 00291408 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

942-50 00094252 10
За 13 мм (1/2”) маркучи. Доставя се насипно

2942 00294201 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

943-50 00094351 10
За 19 мм (3/4”) и за 16 мм (5/8”) маркучи.
Доставя се насипно

2943 00294300 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

921-50 00092142 10
За европейски 26.5 мм (G 3/4) женска резба,
Доставя се насипно.

Продава се само в опаковка от 10 броя!

2921-20 00292108 CR 6
За европейска 26.5 мм (G 3/4) женска резба,
Блистер.

2922-26 00292283 6
За американска резба. Блистер.

GARDENA Универсален адаптор

Цветен блисетер.

2920-26 00292085 6
13.2 мм (G 1/4) резба

GARDENA Premium Конектор за маркуч 

Висококачествен конектор за маркуч 
с модерен и елегантен дизайн.
По-бърза за поставяне и по-удобна
приставка за маркуч.
Конектора се сменя само с леко
издърпване.
Лека пластмасова дръжка с нарез за лесно
използване. 
Гуменият пръстен осигурява
допълнителна защита на продукта.
Много здраво свързване благодарение 
на здравата стягаща скоба, изработена от
висококачествен метал.

8166-50 40785363 CR 10
За 13 мм (1/2”) маркучи. 
Предлага се в цилиндрична прозрачна опаковка

8166 00816601 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

8167-50 40785370 CR 10
За 19 мм (3/4 ) и 16 мм (5/8 ) маркучи.
Предлага се в цилиндрична прозрачна опаковка.

8167 00816700 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

Продава се само в опаковка 
от 10/12 броя!

GARDENA Premium Конектор – 
Stop клапан
Висококачествен конектор за маркуч 
с модерен и елегантен дизайн. 
Бързо и удобно поставяне и смяна на
аксесоарите в края на маркуча. 
Съединява аксесоара и притока на вода, 
при разделяне автоматично спира притока 
на вода – спестява Ви необходимостта 
от това да отидете до крана за да спрете
водата, при смяна на аксесоара.
Мека пластмасова ръкохватка с нарез за
удобна работа. 
Гуменият пръстен осигурява допълнителна
защита на продукта. 
Много здраво свързване благодарение на
здравата стягаща скоба, изработена от
висококачествен метал. 

8168-30 40785431 CR 10
За 13 мм (1/2”) маркучи. Доставя се насипно 

8168 00816809 CR 12
Предлага се в цветна опаковка

8169-30 40785462 CR 10
За 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8 ) маркучи.
Доставя се насипно

8169 00816908 CR 12
Предлага се в цветна опаковка 

Продава се само в опаковка 
от 10/12 броя!
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GARDENA Свръзка за маркуч с резба

За винтово свързване на маркуч 
например към перални машини или
GARDENA свръзка за кран. 
Разделянето става чрез завъртане:
Защитено от детска намеса.
С 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба.

GARDENA Приставка за удължаване

За удължаване на маркуча или свързване
от 19 мм (3/4”) към 13 мм (1/2”) маркучи.

GARDENA Възстановител за маркуч

За възстановяване на маркуч: просто
отрежете повредената част, поставете
GARDENA възстановителя и маркучът 
е отново готов за използване. 

Свръзка GARDENA с клапан за
контролиране на дебита

Регулира или спира водата, подавана 
към маркуча.
Идеален за регулиране на дебита на
пръскачката.

GARDENA Регулиращ клапан

Регулира или спира подаването на вода 
в единия край на Y-тройника.
Приставката се сменя само с леко
издърпване.

Система GARDENA стандартен
асортимент

Атрактивен цветен стилаж с информация
за продукта.
Съдържа:
40 x 901, 10 x 902, 20 x 913, 10 x 914,
50 x 915, 10 x 916, 10 x 921, 20 x 931,
20 x 932, 10 x 933, 10 x 934, 20 x 8114,
5 x 8119, 5 x 8115.

917-50 40785172 10
Доставя се в насипно

2917 00291705 CR 6
Цветна опаковка

931-50 00093149 CR 50
Доставя се насипно

2931 00293105 CR 24
Цветна опаковка

932-50 40785325 CR 30
За 13 мм (1/2”) маркучи. Доставя се в разглобен вид 

2932 00293204 CR 24
Предлага се в 4 цветна гама

933-50 40785332 CR 10
За 19 мм (3/4”) и 16 мм (5/8”) маркучи.
Доставя се насипно 

2933 00293303 CR 12
Цветна опаковка

934-50 00093446 12
Доставя се насипно 

2934 00293402 CR 12
Цветна опаковка

976-50 00097659 10
Доставя се насипно 

2976 00297608 CR 12
Цветна опаковка

977-50 00097758 10
Доставя се насипно 

2977 00297707 CR 12
Цветна опаковка

1006 00100618 1

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

Оригинална
Система GARDENA 

GARDENA Трипътник Y

Разделя подадената вода на две, за
свързване на 3 x 13 мм (1/2”) маркучи.
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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Оригинална
Система GARDENA 

GARDENA Резервни уплътнения 

Доставя се насипно. 

GARDENA Резервни O-пръстени

Доставя се насипно (не е илюстр.).

GARDENA Уплътнения – комплект

Съдържа: 1 уплътнение, 3 O-пръстена.

1120 00112000 100
За 900/2901 свръзка за кран

1123 00112307 100
Продава се само в опаковки от 100 броя!

1124 00112406 CR 10
За 901/2901 свръзка за кран

1125 00112505 CR 10
За 902/2902 свръзка за кран

Продава се само в опаковка от 10 броя!

8174 00817424 50

Продава се само в опаковки от 50 броя!

GARDENA Основен комплект – 
Спец. оферта (не е илюстр.)

Текуща сезонна оферта.
50 блистера, съдържащи 1 x 902/5305,
915, 913, 8114.
Атрактивна опаковка.

8175 00817523 CR 10Система GARDENA основен комплект

За 13 мм (1/2 ) маркучи и кранове 
26.5 мм (G 3/4) резба и 33.3 мм (G 1)
резба. 
Съдържа: 
1 x 902/5305, 1 x 915, 1 x 913, 1 x 8114.

Система GARDENA Свръзки за маркуч
к-т. 

За 13 мм (1/2”) маркучи. Съдържа: 2 x 915.

1046-26 00104647 6

Система GARDENA комплект за бързо
свързване

M 22 x 1 женска резба и 26.5 мм (G 3/4)
мъжка резба. Съдържа: 1 x 2906, 901, 915.

1043 00104302 6

Система GARDENA свързващ комплект
за маркуч 13 мм (1/2”)

Съдържа: 2 x 915, 1 x 931.

1045 00104500 10

Система GARDENA комплект
възстановители 

За 13 мм (1/2”) маркучи. Съдържа: 2 x 932.

1047 00104708 6

Система GARDENA  свързващ комплект 

За 13 мм (1/2”) маркучи и за кранове 
с 26.5 мм (G 3/4) резба.
Съдържа: 2 x 901, 1 x 915.

1055 00105507 10

Система GARDENA  струйник комплект 

За 13 мм (1/2”) маркучи със стоп клапан.
Съдържа: 1 x 913, 1 x 8114.

8172 00817226 10

Система GARDENA двупътник комплект 

За 13 мм (1/2”) маркучи.
Съдържа: 1 x 934, 3 x 915.

1057 00105705 10

GARDENA Premium основен комплект

Продукти с модерен и елегантен дизайн. 
За 13 мм (1/2”) маркучи и кран с 26.5 мм
(G 3/4) резба и за кранове с 33.3 мм (G 1)
резба. 
Съдържа: 1 x 902/5305, 1 x 8166, 1 x 8168,
1 x 8153.

8191 00819107 6

8192 00819206 24

Опаковка – 24 броя

GARDENA Premium основен комплект –
Спец. оферта 

24 блистера, съдържащи: 1 x 902/5305,
8166, 8168, 8153.
Атрактивна опаковка.

Оферта

Оферта
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA ”Profi”
Система за голям дебит

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит

Накрайник за кран с резба 
Съединител към крана.
Арт. No. 2802 подходящ за всички помпи
GARDENA с изключение на Арт. No. 1490,
1466, 1498.
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит – уплътнения комплект
(не е илюстр.)

Съдържа: 3 О-пръстена, по 1 плосък
упълнителен пръстен за 2801, 2802.
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Свръзка за маркуч 
Удобна и лесна за използване свръзка 
за маркуч: Лесно освобождаване на
свръзката чрез дърпане. 
Специалното съединение осигурява здраво
свързване. 
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит
Свръзка за маркуч с клапан за регулиране
Идеален за смяна на аксесоарите без
спиране на крана, особено на места със
силно налягане на водата. 
За лесно поемане на водата, както и за
контролиране и спиране на водата в края
на маркуча. 
Специалното съединение осигурява
здраво свързване. 
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Свръзка със стоп клапан
За свързване на аксесоари в края на
маркуча: при разделяне спира водата
автоматично, при свързване вода потича. 
Спестява ходенето до крана за спиране на
водата.
За свързване на всички аксесоари на
Оригиналната Система GARDENA към
”Profi” Система за голям дебит.
За преминаване от 13 мм (1/2”) маркуч със
свръзка Арт. No. 931. За 19 мм (3/4”) маркуч.
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Удължител 

За лесно съединяване с маркуча/
удължаване.
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Редуцираща свръзка

За удължаване на маркучите и преход 
от ”Profi” системата към оригиналната
система GARDENA .
Цветен блистер.

GARDENA SB-Profi System редуцираща
приставка тройник

За удължаване на маркучи и разклоняване
от ”Profi” системата към оригиналната
Система GARDENA: един Profi вход и два
ОСG изхода.
Цветен блистер.

2801 00280105 CR 10
За 21 мм (1/2”) кранове 
с 26.5 мм (G 3/4) резба

2824 00282406 10
За 19 мм (3/4”) маркуч 

Продава се само в опаковка от 10 броя!

2817 00281706 CR 10
За 19 мм (3/4”) маркучи 

2819 00281904 CR 6
За 19 мм (3/4”) маркучи 

2814 00281409 CR 10
За 19 мм (3/4”) маркуч 

2831 00283106 CR 10

2830 00283007 CR 10

2834 00283403 CR 6

GARDENA SB-Profi System 3-канален
тройник

Опростен начин за разклоняване на Profi
System с 3/4 вход и 2 x 3/4 изхода.
Цветна опаковка.

2833 00283304 CR 6

2802 00280204 CR 10
За 26.5 мм (3/4”) кранове 
с 33.3 мм (G 1) резба
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA ”Profi”
Система за голям дебит

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Универсален адаптор

За свързване на оборудването за
напояване с вътрешна резба към
GARDENA ”Profi”.
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит T-връзка

Дава възможност за удължаване на
маркуча и преминаване от GARDENA
”Profi” система към добре познаната
оригинална система за свързване на
маркучи GARDENA
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Регулируем струйник 

Класически струйник за маркуч.
Постоянно регулираща се от силна струя
до фина мъгла месингова дюза.
Цветен блистер.

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Струйник/Душ

Идеален както за поливане, така и за
миене.
3 вида струи:
меко разпръскване – силна струя – фина
мъгла.
Регулируем дебит.
С гумен защитен пръстен на
разпръсквателна глава.
Подходящ и за оригиналната система
GARDENA.
Цветна опаковка.

GARDENA ”Profi ”Система за голям
дебит Многофункционалнен 
разпръсквач с удължение 

Идеален както за поливане, така и за
миене.
3 вида струи:
меко разпръскване – силна струя – фина
мъгла.
Регулируем дебит.
С гумен защитен пръстен на
разпръсквателна глава.
Подходящ и за оригиналната система
GARDENA.
Дължина 92 см.
Цветна опаковка.

2822 00282208 6
С американска резба

2835 00283502 CR 6

2818 00281805 CR 10

2847 00284707 CR 4

2849 00284905 CR 4

GARDENA ”Profi” Система за голям
дебит Универсален адаптор 

За свързване на оборудването за
напояване с вътрешна резба към
GARDENA ”Profi”.
Цветен блистер.

2821 00282109 CR 6
С европейска 26.5 мм (G 3/4) резба
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GARDENA Маркучи 

Оригинална система GARDENA градински маркучи 

Иновативни продукти за един от
важните пазарни дялове 

Висококачествени маркучи GARDENA
със специално покритие SkinTech:

Не се усукват 
и прегъват.

Лесно се плъзгат
върху различни
повърхности.

Развиват се плавно.

За изискващите

– Често използване

– Комплексно структурирани
градини, например: тревни
площи,вътрешни дворове,
чакъл, бордюри и други места

За амбициозните

– Умерено до често
използване

– Различни видове градини
(тревни площи,вътрешни
дворове, чакъл)

За градинари любители

– Умерено използване

– Обикновено структурирани
градини (като тревни площи,
вътрешни дворове)

Перфектно пасват на 
Оригиналната система GARDENA .
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Маркучи

* Всички стойности са за маркучи без фитинги, 
с диаметър 13 мм (1/2”).

GARDENA PREMIUM SkinTech маркуч

С покритие SkinTech, свръхусилен.
Не се усуква, пречупва или прегъва.
Плъзга се лесно, много гъвкав.
Плътни стени за дълъг живот.
За честа употреба.
Цветна опаковка.

8623 00862325 1
13 мм (1/2”), 20 м. без свръзки

8627 00862721 1
13 мм (1/2”), 30 м. без свръзки

8629 00862905 1
13 мм (1/2”), 50 м. без свръзки

8643 00864305 1
19 мм (3/4”), 25 м. без свръзки

GARDENA Маркуч Comfort SkinTech 

С покритие SkinTech, усилен.
Не се усуква, пречупва или прегъва.
Плъзга се лесно, гъвкав.
Плътни стени за дълъг живот.
За умерена до честа употреба.
Цветна опаковка.

8593 00859325 CR 1
13 мм (1/2”), 20 м. без свръзки

8597 00859721 1
13 мм (1/2”), 30 м. без свръзки

8599 00859905 1
13 мм (1/2”), 50 м. без свръзки

8613 00861304 1
19 мм (3/4”), 25 м. без свръзки

GARDENA Маркуч Classic SkinTech  

С покритие SkinTech, свръхусилен.
Не се усуква, пречупва или прегъва.
Плъзга се лесно, запазва формата си.
Плътни стени за дълъг живот.
За умерена употреба.
Цветна опаковка.

8563 00856324 CR 1
13 мм (1/2”), 20 м. без свръзки

8567 00856720 1
13 мм (1/2”), 30 м. без свръзки

8569 00856904 1
13 мм (1/2”), 50 м. без свръзки

8569-22 00856928 50 м
13 мм (1/2”), 50 м. без свръзки*

8583 00858304 CR 1
19 мм (3/4”), 25 м. без свръзки

8585 00858502 1
19 мм (3/4”), 50 м. без свръзки

8585-22 00858526 50 м
19 мм (3/4”), 50 м. без свръзки*

* Продава се само на цели ролки 



12

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Маркучи

* Всички стойности са за маркучи без фитинги, 
с диаметър  13 мм (1/2”).

4421 00442107 1
13 мм (1/2”), 20 м. без фитингите на системата

4424-22 00442428 50 м
13 мм (1/2”), 50 м. без фитинги*

4432 00443203 1
19 мм (3/4”), 25 м. без фитинги

4434-22 00443425 50 м
19 мм (3/4”), 50 м. без фитинги*

* Продава се само на цели ролки 

GARDENA Comfort маркуч 

Градински PVC маркуч висококачествено
подсилен. 
Запазва идеално формата си, устойчив 
на налягане.
Плътни стени за стабилно ползване 
и дълъг живот.
За умерена до честа употреба.
Цветна опаковка.

8673 00867320 CR 1
13 мм (1/2”), 20 м. без фитинги

8677 00867726 1
13 мм (1/2”), 30 м. без фитинги

8679 00867900 1
13 мм (1/2”), 50 м. без фитинги

8679-22 00867924 50 м
13 мм (1/2”), 50 м. без фитинги*

8693 00869300 CR 1
19 мм (3/4”), 25 м. без фитинги

8695 00869508 1
19 мм (3/4”), 50 м. без фитинги

8695-22 00869522 50 м
19 мм (3/4”), 50 м. без фитинги*

8697-22 00869720 25 м
25 мм (1”), 25 м. без фитинги*

8698-22 00869829 25 м
32 мм (5/4”), 25 м. без фитинги*

* Продава се само на цели ролки 

GARDENA Маркуч Classic  

Градински PVC маркуч висококачествено
подсилен.
Запазва формата си, устойчив на
налягане.
За умерена употреба.
Цветна опаковка.

8530 00853002 1
ново 13 мм (1/2”), 10 м. без фитинги

8533 00853323 CR 1
13 мм (1/2”), 20 м. без фитинги

8537 00853729 1
13 мм (1/2”), 30 м. без фитинги

8539 00853903 CR 1
13 мм (1/2”), 50 м. без фитинги

8539-22 00853927 50 м
13 мм (1/2”), 50 м. без фитинги*

8550 00855006 1
ново 19 мм (3/4”), 10 м. без фитинги

8553 00855303 CR 1
19 мм (3/4”), 25 м. без фитинги

8555-22 00855525 1
19 мм (3/4”), 50 м. без фитинги*

* Продава се само на цели ролки 

GARDENA Premium гумен маркуч

Лек и гъвкав гумен маркуч с качество EPDM:
устойчив на атмосферните влияния и озон.
За топла вода до +95° C.
За високи изисквания, подходящ за топла
вода.
Цветна опаковка.
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Маркучи

4647 00464703 4

Продава се само като пълен комплект от 4 броя!

GARDENA Комплект спираловиден
маркуч 

Идеално решение за напояване на
насаждения по тераси и балкони или за
напояване на по-малки площи като
предблокови пространства.
Елиминира нуждата от развиването 
и навиването на маркуча или поливането
със съдове за поливане.
Маркучът се свива автоматично обратно
след използването му.
Съдържа: 10 м. спираловиден маркуч 
със стандартен накрайник за маркуч 
и спирателен накрайник за водата,
импулсен разпръсквател 8120, накрайник
с резба 900, 901 и 902 и скоба за
закачване на стена.
Цветна опаковка.

* Всички стойности са за маркучи  без фитинги 
с диаметър 13 мм (1/2”).

GARDENA STANDARD маркуч

Градински PVC маркуч висококачествено
подсилен.
Запазва формата си, устойчив на
налягане.
За умерена употреба.
Цветна опаковка.

8503 00850322 CR 60
13 мм (1/2”), 20 м. без фитинги

Продава се само на европалети по 60 броя!

8507 00850728 1
13 мм (1/2”), 30 м. без фитинги

8509 00850902 CR 1
13 мм (1/2”), 50 м. без фитинги

8509-22 00850926 50 м
13 мм (1/2”), 50 м. без фитинги*

8523 00852302 CR 1
19 мм (3/4”), 25 м. без фитинги

8525 00852500 1
19 мм (3/4”), 50 м. без фитинги

8525-22 00852524 50 м
19 мм (3/4”), 50 м. без фитинги*

* Продава се само на цели ролки 

GARDENA STANDARD маркуч 

В атрактивна цветна опаковка. 
14 ролки по 20 м. STANDARD маркуч, 
със свързки и струйник комплект:
1 x Накрайник за кран с резба 902,
1 x Адаптор 5305,
1 x Свръзка за маркуч 915,
1 x Свръзка със стоп клапан 913,
1 x Струйник 8114.
Цветна опаковка.

8504 00850407 14
13 мм (1/2 ), 20 м., със свръзки 

Продава се само по 14 броя!

GARDENA Комплект спираловиден
маркуч – специална оферта 

Съдържа: 20 x комплект спираловиден
маркуч 4647.
Атрактивна опаковка.

4646 00464604 20

Продава се само в комплекти от 20 броя!

GARDENA STANDARD маркуч 

В атрактивна цветна опаковка.
14 ролки 20 м. STANDARD маркуч.
13 мм (1/2”) без фитинги.

8502 00850209 14

Продава се само по 14 броя!

Оферта
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GARDENA Колички и макари за маркучи

Пълна гама продукти, отговарящи на всички изисквания на клиентите

Класическа макара за маркуч

За малки до средни по размер
градини. 

Балансирано разпределение на
теглото за  лесно пренасяне.

Макара за маркуч за закачване на
стена

За съхранение на маркуча закачен на
стената.

Удобен за развиване и навиване.

Класическа количка за маркуч

За средни до големи градини 
и маркучи с дължина до 100 м 
13 мм (1/2”).

Дръжка регулируема във височина.

Здрава и устойчива метална рамка, за
големи градини.

За маркучи до 100 м 13 мм (1/2”).

С приспособление за лесно навиване.

Технология на навиване

Край на клякането за разиването на маркуча, 
край на мръсните ръце.

С моделите за монтиране на стената осигуряващи
автоматично прибиране на маркуча.
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GARDENA Стенна кутия за навиване на маркуч 

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Стенна кутия
за навиване на маркуч

GARDENA Comfort количка за маркуч
easyRoll

Удобен водач за маркуч за контролиране
навиването на маркуча:край на проблема
с мръсните ръце.
Големи колела за лесно придвижване,
както по грапава така и по гладка
повърхност.
Регулируема дръжка за струйник,
разпръсквач или удължен разпръсквач.
Защита срещу изтичане на вода след
ползване.
Свързването под ъгъл предпазва маркуча
от усукване.
Въртяща се ос предпазва от усукване на
маркуча докато навивате основния маркуч
на или от количката. 
Може да се използва със системата Profi
Maxi-Flow с Tap Connector, Aрт. No. 2801.
За максимум: 50 м 13 мм (1/2”) маркуч, 
30 м 16 мм (5/8”) маркуч или 
20 м 19 мм (3/4”) маркуч.
Предлага се информационен блистър за
свързващите фитинги.

2683 00268301 CR 4
ново Комплектовано с: 

1 x 8563 Classic SkinTech маркуч 1/2” 20 м,
1 x 2041 Регулируем воден пистолет Plus,
3 x 915 Standard приставка за маркуч, 
1 x 913 Конектор – Stop клапан, 
1 x 902 Tap Connector,
1 x 900 Tap Connector, 1 x 5305 Адаптер.

Продава се само като пълен комплект от 4 броя!

GARDENA Comfort количка за маркуч 
easyRoll plus

Подобен на Aрт. No. 2683, модел на по-
високо качество специално за удобна 
и ергономична работа. 
Сгъваща се коленообразна дръжка на
предната част на ръкохватката позволява
лесно навиване на маркуча, докато седите
прави: вече не се налага неудобното
навеждане!
С практично отделение за съхранение на
малки части, включва устройство против
капане на вода.
Предлага се информационен блистър за
свързващите фитинги.

2684 00268400 4
ново Комплектовано с: 

1 x 8593 Comfort SkinTech маркуч 1/2” 20 м,
1 x 8102 Comfort душ/пистолет,
3 x 915 Standard приставка за маркуч, 
1 x 913 Конектор – Stop клапан, 
1 x 902 Tap Connector, 
1 x 900 Tap Connector, 1 x 5305 Адаптер.

Продава се само като пълен комплект от 4 броя!

Ново: GARDENA Comfort количка за
маркуч – иновативна, удобна, устойчива

Лесно навиване на маркуча, докато стоите прави (само Aрт. No. 2684) –
вече не се налага неудобното навеждане!

Автоматично навиване на маркуча  – край на мръсните ръце!

Много големи колела с широка стъпка за лесно придвижване, 
както върху грапава така и върху гладка повърхност!



16

GARDENA Количка за навиване

Количка за маркуч 70 м –
самонавиваща се 

За средни до големи по размер градини

Количка за маркуч 30 м –
самонавиваща се 

За малки до средни по размер градини

Иновативна технология,
която осигурява по-голямо
удобство в градината
Маркучът се развива автоматично
като дърпате количката и се навива
обратно когато я бутате.

Вече не се налага да се
навеждате, за да навиете
маркуча. 

Вече не съществува проблем 
с изцапаните ръце!

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Колички за маркуч

GARDENA Количка за маркуч 30 м –
самонавиваща се 

Маркучът се развива автоматично докато
дърпате количката за маркуча и се навива
обратно когато я бутате.
Вече не се налага да се навеждате, за да
навиете маркуча.
Вече не съществува проблем с изцапаните
ръце!
С допълнителен държач за маркуча за
поливане.
Ъгловия конектор предотвратява
извиването на маркуча при развиване или
навиване.
Въртящите се оси предпазват маркуча 
за поливане от завъртане докато навивате
основния маркуч на или от количката.
Със защита срещу изтичане на вода.
С две свръзки за кран.
Цветна опаковка.

GARDENA Количка за маркуч 30 м –
самонавиваща се с маркуч комплект

Предлага се с: 1 x Количка за маркуч 2634,
1 x 17 м. качествен маркуч 13 мм (1/2”) 
с фитинги (2 x 915), 1 x 3 м. 
Маркуч за поливане 13 мм (1/2”) 
с 1 x 915, 1 x 913, 1 x 941.
Допълнителни свръзки за кран 
(1 x 900, 1 x 901, 1 x 902).
Предлага се сглобена.

2634 00263405 1
За максимум 30 м. 13 мм (1/2”) маркуч или 
20 м 16 мм (5/8”) маркуч

2635 00263504 2

Иновативна, лесна за използване
технология за всякакъв тип градини 

GARDENA Количка за маркуч 30 м –
самонавиваща се
Маркучът лесно се изтегля от количката и
автоматично се прибира обратно.
Без да се уморявате, без да цапате ръцете си.
С монтирана специална поставка за маркуча
за поливане. Свързването на маркуча под
ъгъл предотвратява усукването му.
Съединителната ос е монтирана във въртящи
се лагери, което осигурява маркуча за
поливане да не се огъва при изтегляне или
при прибиране на основния маркуч.
Защитна приставка срещу изтичане на вода:
предотвратява възможността да изтича вода
когато не е желателно. 
С две приставки за монтиране към крана.
При значително по-силен дебит на водата
може да се преустрои за използване с
GARDENA Profi System с използване на
приставката за свързване към крана на Profi
System Арт. No. 2801.
Цветна опаковка.

2641 00264105 1
За максимум 70 м 13 мм (1/2”) маркуч 
55 м 16 мм (5/8”) маркуч или
35 м 19 мм (3/4”) маркуч 
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Колички за маркуч

GARDENA Количка за маркуч 
60 TS/100 TS
С дръжка с възможност за регулиране на
височината: адаптира се спрямо височината
на потребителя. Съхранението е лесно,
защото изисква малко място и е много
компактна. С удобни за използване
приставки: поставка за аксесоари и
телескопични разпръсквачи, водач за маркуч,
предотвратяващ мокри и мръсни ръце при
навиването. Ъгловият конектор предпазва
маркуча от усукване. Съединителната ос 
е монтирана на въртящи се лагери, което
предотвратява усукването на маркуча при
развиване и навиване. Защитна приставка
срещу изтичане на вода: предотвратява
изтичането на вода, когато не се използва. 
С големи, свободно въртящи се колела 
с грайфер. С 2 свръзки за кран. 
При значително по-силен дебит на водата
може да се преустрои за използване с
GARDENA Profi System 
с използване на приставката за свързване
към крана на Profi System Арт. No. 2801.
Цветна опаковка.

2613 00261302 CR 1
За максимум 60 м 13 мм (1/2”) маркуч 
50 м 16 мм (5/8”) маркуч или
35 м 19 мм (3/4”) маркуч 

2631 00263108 CR 1
За максимум 100 м 13 мм (1/2”) маркуч 
80 м 16 мм (5/8”) маркуч или
50 м 19 мм (3/4”) маркуч 

2615 00261500 8
GARDENA Количка за маркуч 60 TS с маркуч
комплект 
Напълно комплектована: 1 x количка за маркуч
2613, 1 x 20 м висококачествен маркуч 13 мм (1/2”)
със свързки и струйник компрект (2 x 915, 1 x 8114).
Както и свръзки за кран (1 x 901, 1 x 902, 2 x 915). 
С цветна информационна карта.
Продава се само на цели палети.

GARDENA Метална количка за маркуч
100

Здрава професионална количка за маркуч.
Широка рамка, която осигурява по-голяма
стабилност.
Водача на маркуча позволява лесното му
навиване. 
Здрава метална рамка с прахово покритие
и свободно движеща се ръкохватка.
С устройство против изтичане на вода.
Свързването под ъгъл предпазва маркуча
от усукване.
Съединителната ос е монтирана на
въртящи се лагери, което предотвратява
усукването на маркуча при развиване 
и навиване.
Големи колела със специални грайфери,
предпазващи тревата.
Може да се адаптира към GARDENA Profi-
System с използване на приставката за
свързване към крана на Profi-System 2801.
Комплектована с 2 x Арт. No. 901 
и 2 x Арт. No. 2801.
В цветна опаковка.

2674 00267403 1
За максимум 100 м 13 мм (1/2”) маркуч,
80 м 16 мм (5/8”) маркуч,
50 м 19 мм (3/4”) маркуч или
25 м 25 мм (1”) маркуч 

GARDENA Метална количка за 
маркуч 60

С дръжка с възможност за регулиране 
на височината: адаптира се спрямо
височината на потребителя.
Съхранението е лесно, защото изисква
малко място.
Широка здрава рамка за стабилност.
Здрава метална ролка с прахово покритие
и свободно въртяща се ръкохватка.
С устройство против капане на вода:
предотвратява изтичането на вода, когато
не се използва .
С големи свободно движещи се колела 
с грайфер.
Омекотена дръжката.
С цветна информационна карта.

2681 00268103 4
За максимум 60 м 13 мм (1/2”) маркуч, 
50 м 16 мм (5/8”) маркуч или 
35 м 19 мм (3/4”) маркуч 

GARDENA Smart Buggy с маркуч 

Със специален механизъм за разгъване:
бързо се разгъва при използване.
Лесно се прибира, съхранението е лесно,
защото изисква малко място.
Свързването под ъгъл предпазва маркуча
от усукване.
Съединителната ос е на въртящи се лагери. 
Със свободно движеща се дръжка. 
Големи, лесно подвижни колела 
с грайфери, предпазващи тревата.  
Предлага се сглобена с 20 м 13 мм (1/2”)
качествен маркуч, фитинги и струйник 
(1 x 901, 1 x 902, 4 x 915, 1 x 8114).
С цветна информационна карта.

2638 00263801 CR 12

Продава се само на цели палети.
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GARDENA Стенна кутия за навиване на маркуч

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Стенна кутия
за навиване на маркуч

GARDENA Стенна кутия за навиване на
маркуч 20 м – автоматично навиване 
Маркучът се изтегля автоматично и плавно.
Може да се завърта на: 180° ако е закачен
на стената, на 360°, ако е монтиран към
пода.
Вградена дръжка за лесно пренасяне. 
Специално монтиране към стената за
спестяване на пространство (например в
гараж). Устройството против капане
предотвратява възможността вода да
протече при пренасяне на кутията и след
използването на маркуча.
Практично гнездо за съхраняване на
струйници и водни пистолети, четките за
миене и др.
Доставя се предварително сглобено с
20 м. висококачествен маркуч и 2 м.
съединителен маркуч, фитинги за маркуч 
(1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114). 
Със скоба за закрепване към стената,
винтове, дюбели и инструкции за работа. 
Цветна опаковка.

2648 00264808 CR 1

2656 00265607 1GARDENA Стенна кутия за навиване на
маркуч 20 м – автоманично навиване – 
Plus. Най-добрия модел
Доставя се в предварително сглобен вид с
20 м. подсилен маркуч Tricot и 2 м.
съединителен маркуч, 3 оригинални
накрайника с резба GARDENA (900, 901,
902), 2 фитинга (2025, 2023) GARDENA
воден пистолет 8102. 
Със скоба за закрепване към стената,
винтове, дюбели и инструкции за работа. 
Включва универсален водач за маркуч
2651.
Цветна опаковка.

Удобна за използване:

1 Изтеглете желаната дължина на
маркуча

2 Активирайте устройството за
заключване на кутията според
дължината на изтегления маркуч  

3 Полейте градината

4 Маркучът се прибира автоматично 
и гладко

Край на клякането за разиването на
маркуча, край на мръсните ръце

GARDENA Стенна кутия за навиване на
маркуч 10 м – автоматично навиване

Маркучът се изтегля автоматично и плавно 
Въртяща се на 180°.
Удобно за пренасяне, използвайки
вградената дръжка.
Специална приставка против капане,
която не позволява изтичане на вода след
използване.
Практично гнездо за съхраняване на
струйници и водни пистолети.
Доставя се предварително сглобена с
10 м. качествен маркуч, 1.5 м.
съединителен маркуч, фитинги за маркуч
(1 x 900, 901, 902, 915, 913, 8114).
Със скоба за закрепване към стената,
винтове, дюбели и инструкции за работа.
Цветна опаковка.

2647 00264709 CR 1
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Колички за маркуч

GARDENA Макара за маркуч 50

Практичен и удобен начин за съхраняване
на маркучи. 
Свързването под ъгъл предпазва маркуча
от усукване при развиване и навиване.
Защита срещу изтичане на вода
Включва 2 свръзки за кран.
Цветна опаковка.

2600 00260008 1
За максимум 50 м 13 мм (1/2”) маркуч, 
40 м16 мм (5/8”) маркуч или 
30 м 19 мм (3/4”) маркуч 

GARDENA Макара за маркуч комплект
с възможност за закачване на стена

1 продукт с 2 приложения:
Идеалното решение за съхраняване на
маркуча на стената, както и използването
му като нормална макара в градината.
За максимум 30, (1/2”) маркуч.
Напълно сглобена: 1 x фиксирана на стена
количка за маркуч 2602, 1 x 20 м
класически маркуч 13 м (1/2”) с фитинги 
(2 x 915, 1 x 941).
Допълнителни фитинги за свързване към
крана (1 x 900, 1 x 901, 1 x 902, 2 x 915).
Комплектовано със скоба за стената,
винтове и щифтове. 
С цветна информационна карта. 

GARDENA Макара стенна с маркуч
комплект

Сглобена: 1 x Ролка за маркуч, която се 
фиксира на стената с насочваща ролка, 
Арт. No. 2650, 20 м 13 мм (1/2 ) Aqualine
маркуч с фитинги и струйник (2 x 915, 
1 x 941). Допълнителни части за свързване
към крана (1 x 901, 1 x 902, 2 x 915).
Цветна опаковка.

2602 00260206 12

Продава се само на цели палети.

2649 00264907 3

2651 00265102 3

GARDENA Макара стенна за маркуч 
с водач за маркуча

За съхраняване на маркуча на стената.
Лесно се развива и навива благодарение
на водача за маркуч, който може да се
закрепи на стената (даже и в ъглите).
Стабилна метална дръжка за монтиране
на стената.
Вградена дръжка за лесно пренасяне.
Свързването под ъгъл предпазва маркуча
от усукване.
Комплект със свръзка за маркуч.
Може да се приспособи за използване
с GARDENA Profi система с Приставката за
свързване към крана, Арт. No. 2801.
Защита срещу изтичане на вода 
Цветна опаковка.

2650 00265003 CR 1
За максимум 60 м – 13 мм (1/2”) маркуч,
50 м – 16 мм (5/8”) маркуч или
35 м – 19 мм (3/4”) маркуч 

GARDENA Универсален водач за маркуч

За контролиране на посоката на маркучи и
електрическите кабели по протежение на
стената, около ъглите, по протежение на
алеите в градината и др. 
Особено практично при свързване към
макара за маркуч, която се фиксира на
стената, Арт. No. 2650. 
Комплектовано с винтове и щифтове. 
Цветна опаковка.
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Колички за маркуч

GARDENA Thru-Flow кутия за маркуч

Лека и спестяваща място.
Подсилен маркуч (Ø 11 мм), не съдържа
кадмий и рециклирани материали.
Издържа налягане до 15 бара. 
Напълно оборудвана със свръзки за
маркуч, кран и струйник. 
Многофуткционална и практична:
изтеглете необходимата ви дължина
маркуч и пуснете водата!
Цветна опаковка.

2665 00266505 3
С 16.5 м (15 м + 1.5 м комплект за свързване)

GARDENA Преносима макара 
за маркуч 30

Лесно се пренася за използване 
в градината, на каравана, лодка и др.
Стабилно поставане, поради ниско
поставения център на тежестта.
Централизирана въртяща се дръжка, 
за удобно пренасяне.
Голяма ръчка за развиване и навиване на
маркуча.
Компактна, спестява място при
съхранение.
Свързването под ъгъл предпазва маркуча
от усукване.
Цветна опаковка.

GARDENA Преносима макара 30 
с маркуч и свръзки комплект

Сглобена: 1 x Преносима макара за
маркуч 30, Арт. No. 2690, 1 x 15 м маркуч
13 мм (1/2”) напълно комплектован 
с фитинги (1 x 901, 1 x 915).
Допълнение фитинги за свързване към
крана (1 x 902, 2 x 915).
С цветна информационна карта.
Предлага се на палети.

GARDENA Плосък маркуч в касета 
Лек, компактен и изключително здрав
плосък маркуч. 
Касетата е оборудвана с автоматично
обезопасително устройство: 
предотвратява повреждане на касетата,
когато случайно влезе вода с голямо 
налягане докато маркучът е още в касетата. 
Издържа налягане до 25 бара.
Напълно комплектован с фитинги и
струйник (1 x 901, 1 x 941). 
Цветна опаковка.

GARDENA Стойки за маркуч

Сега градинският маркуч и елементите от
системата GARDENA имат собствен дом и
са винаги на разположение за използване.
Доставя се насипно.

GARDENA Държач стенен за маркуч 

Малък, държач с гнезда за окачване на
елементите от системата GARDENA.
Доставя се насипно.

2690 00269001 3
За до 30 м 13 мм (1/2”) маркуч 

2689 00268905 12

Продава се само на цели палети.

756 00075602 3
Плосък маркуч в касета C 15 – 15 м

757 00075701 3
Плосък маркуч в касета C 20 – 20 м

238 00023801 5

239 00023900 CR 10

GARDENA Държач стенен с маркуч
комплект

Устойчив на налягане градински маркуч,
запазващ формата си, когато е на
държача.
Работно налягане: 20 бара.
Маркучът е с гаранция 8 години. 
20 м, 13 мм (1/2”). 
Доставя се с държач на маркуч и свръзки
комплект. 

706 00070607 CR 10

Продава се само по 10 броя!

708 00070805 CR 5GARDENA Комплект за свързване 

За свързване на количката за маркуч/
макарата към крана.
150 см Comfort маркуч 13 мм (1/2”),
снабден с фитинги. 
Фитинги: 1 x Арт. 901, 2 x Арт. 915.
С цветна информационна карта.
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GARDENA Струйници / Пистолети за разпръскване

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Струйници и
пистолети за разпръскване

8101 00810104 CR 5GARDENA Premium метален
разпръскващ пистолет
Висококачествен разпръскващ пистолет за
миене и поливане с нежна струя. Здрав
метален/пластмасов дизайн с неплъзгащи се
меки елементи, осигурява допълнителен
комфорт. Неограничено регулиране на
водната струя от силна струя до фина мъгла. 
Пълно регулиране на дебита.
Заключващ бутон за пускане и спиране.
Здравият държач на дюзата не може да се
извади и следователно не може да се изгуби.
Цветна опаковка.

Правилният избор за
всяко приложение

Популярна гама:

– отговаря на нуждите на клиента

– точно отговаря на пазарните
изисквания

– добре се приема от търговците 
и потребителите

– частите са изработени от
висококачествени материали 

– има ергономичен и функционален
дизайн

Класически компактни продукти, ниско ценово
равнище.

За малки градини и дворове.

Меки пластмасови компоненти, предлагащи
изключителен комфорт.

Ергономичен дизайн 
с луксозни елементи. 

За средни до големи градини.

Меките пластмасови
елементи предоставят
удобство при работа.  

Лесно използване на
различните функции.

Модерен и елегантен дизайн 
с висококачествени елементи.

За всяка градина и двор.

Меките пластмасови
елементи предоставят
удобство при работа.

Оптимизирано
разпределение на теглото за
лесно използване.

8153 00815307 CR 5GARDENA Premium Регулируем воден
пистолет
Ергономичен висококачествен воден
пистолет с модерен и елегантен дизайн.
Здрав метален / пластмасов дизайн с
неплъзгащи се меки елементи осигурява
допълнителен комфорт.
Неограничено регулиране на водната струя
от силна струя до фина мъгла.
За работа с една ръка.
Пълно регулиране на дебита.
Заключващ бутон за пускане и спиране.
Здравият държач на дюзата не може да се
извади и следователно не може да се изгуби.
Цветна опаковка.

GARDENA Premium Регулируем воден
пистолет – специална оферта
Специално предложение.
Съдържа: 24 x Premium воден пистолет 8153
със стоп свръзка 8168 в атрактивна опаковка.

8157 00815703 24

Продава се само по 24 броя!

Оферта
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Струйници
и пистолети

GARDENA Comfort воден пистолет

Удобен воден пистолет за разпръскване
за миене и поливане с нежна струя.
Неограничено регулиране на водната
струя от силна струя до фина мъгла. 
Меките пластмасови компоненти
осигуряват допълнителен комфорт. 
Пълно регулиране на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране. 
Здравият държач на дюзата не може да 
се извади и следователно не може да се
изгуби.
Цветна опаковка.

8100 00810005 CR 5

GARDENA Comfort Регулируем
струйник

Струйник с възможност за регулиране на
дебита. 
Постоянно регулиране от силна струя до
фина мъгла.

2041-50 00204163 CR 30
Доставя се насипно 

2041 00204101 25
Цветна опаковка

8117 00811705 CR 10GARDENA Classic воден пистолет 
с регулиране на дебита

Малък, компактен модел.
Меките пластмасови компоненти
осигуряват удобно хващане.
Идеално решение за миене и поливане 
с фина струя.
Може да работи в два режима на
разпръскване: 
силна струя и фина мъгла.
Неограничена възможност за регулиране
на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране. 
Цветна опаковка.

GARDENA Classic регулируем воден
пистолет

Малък, компактен модел.
Меките пластмасови компоненти
осигуряват удобно хващане. 
Идеално решение за миене и поливане 
с фина струя.
Може да работи в два режима на
разпръскване: 
силна струя и фина мъгла.
Заключващ бутон за пускане и спиране.

8115 00811507 10
Цветна опаковка

8115-50 00811552 20
Насипно в кашон 

Продава се само като пълен комплект от 20 броя!

GARDENA Classic Регулируем струйник

Класически модел.
Меките пластмасови компоненти
осигуряват удобно хващане.
Идеално решение за миене и поливане.
Неограничено регулиране на водната
струя от силна струя до фина мъгла. 
Неразглобяем държач на дюзата.
Предлага се насипно.

8114-50 00811453 CR 35

Продава се само като пълен комплект от 35 броя!
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GARDENA
Душ пистолети

8107 00810708 CR 5GARDENA Premium метален
мултифункционален пистолет 

PREMIUM метален пистолет за миене 
и поливане. 
Здрав метален/пластмасов дизайн 
с оптимизирано разпределение на 
теглото и пластмасови меки компоненти
за допълнителен комфорт.
Четири режима на работа: 
нежна струя, разпръсната струя, силна
струя и равномерна струя. 
Пълно регулиране на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране. 
Здрава разпръскваща глава.
Цветна опаковка.

8106 00810609 CR 5GARDENA Comfort Многофункционален
пистолет 

Луксозен пистолет за различни дейности
по миене и поливане. 
Четири режима на пръскане: 
нежна струя, разпръсната струя , 
силна струя и равномерна струя.
Меките пластмасови компоненти
осигуряват допълнителен комфорт. 
Пълно регулиране на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране. 
С мек пластмасов пръстен на
разпръскващата глава за защита срещу
повреждане. 
Цветна опаковка.

8104 00810401 5GARDENA Comfort пистолет с две
функции

Луксозният пистолет е идеален за поливане 
на насаждения в саксии и отделни части 
от градината. 
Два режима на работа: нежна струя и мека
разпръсната струя.
Меките пластмасови компоненти
осигуряват допълнителен комфорт. 
Пълно регулиране на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране. 
С мек пластмасов пръстен на
разпръскващата глава за защита срещу
повреждане. 
Цветна опаковка.

GARDENA Premium регулируем душ/
пистолет
Ергономичният Premium душ/пистолет 
за разпръскване е с модерен и елегантен
дизайн.
Здравият метален / пластмасов дизайн 
с неплъзгащи меки пластмасови елементи, 
осигуряват допълнителен комфорт. 
Три избираеми режима на пръскане:
нежна струя, роса и силна струя.
С мек пластмасов пръстен на
разпръскващата глава за защита срещу
повреждане.
Управлява се с една ръка.
Пълно регулиране на дебита. 
С функция включено/изключено. 
Цветна опаковка.

8154 00815406 CR 5

GARDENA Premium регулируем душ/
пистолет – специална оферта

Специална оферта. 
Първокачествен душ / пистолет за
разпръскване със стоп клапан в
атрактивен комплект
Съдържа: 24 x Premuim душ / пистолет за
8154 със стоп клапан 8168 в атрактивна
опаковка.

8158 00815802 24

Продава се само по 24 броя!

Оферта
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8119 00811903 6
Цветна опаковка

8119-50 00811958 10
Предлагат се насипно в кашон

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Струйници
и пистолети

GARDENA Classic душ/пистолет

Малък, компактен модел.
Меките пластмасови компоненти
осигуряват удобно хващане.
За поливане на растения в саксия или
определени части от градината. 
Неограничена възможност за регулиране
на дебита.
Заключващ бутон за пускане и спиране 
с меки пластмасови компоненти за
допълнителен комфорт.

8120 00812009 CR 5
Цветна опаковка

8120-50 00812054 15
Предлагат се насипно в кашон

GARDENA Classic струйник 

Меките пластмасови компоненти
осигуряват удобно хващане.
Идеален за поливане на растения в саксия
или определени части от градината. 
Неограничено регулиране на водната
струя, с функция включено/изключено.

GARDENA Comfort душ/пистолет 

Луксозен пистолет за миене и поливане. 
Три режима на пръскане: нежна струя,
роса и силна струя. 
Меките пластмасови компоненти
осигуряват допълнителен комфорт. 
Пълно регулиране на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране. 
С мек пластмасов пръстен на
разпръскващата глава за защита 
срещу повреждане. 
Цветна опаковка.

8102 00810203 CR 5

GARDENA Comfort душ/пистолет –
оферта

Текуща сезонна оферта. 
Съдържа: 50 блистера, всеки от 
които с 1 x душ/ пистолет и стандартен
накрайник за маркуч 915.
В атрактивна опаковка.

8103 00810302 CR 50

Продава се само по 50 броя!

Продава се само като пълен
комплект от 15 броя!

Продава се само като пълен
комплект от 10 броя!

GARDENA Comfort Duo Мъглуващ
разпръсквател промоция
Атрактивна сезонна оферта на специална
цена.
Удобен, компактен модел, идеален за
напояване на растения в саксии и малки
площи.
Два режима на пръскане: нежно
разпръскване и мъгла. 
С меки пластмасови елементи за удобно
хващане. Може да се използва само с
една ръка.
Безгранични възможности за регулиране
на струята и заключване. 
Комплектът е с безплатен кран за спиране
на водата.
Доставя се насипно.

8185-24 00818544 CR 24

Продава се само в комплект от 24 броя!

GARDENA Classic пистолет с контрол 
на дебита
Съдържа: 54 блистера всеки един 
с 1 x класически 8121 и стандартен
накрайник за маркуч 915. 
В атрактивен стилаж.

GARDENA Classic пистолет с контрол 
на дебита

Четири режима на пръскане: 
твърда струя, равномерна струя,
разпенена струя и нежно разпръскване.

8121 00812108 5
Цветна опаковка

8121-50 00812153 15
Предлагат се насипно в кашон

Продава се само в комплект от 50 броя!

8122 00812207 CR 54

Продава се само по 54 броя!

Оферта

Оферта

Оферта
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949 00094900 CR 6

Продава се само като пълен комплект от 6 броя!

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Удължени
разпръсквачи 

GARDENA Classic удължен разпърсквач
за висящи растения

За поливане на висящи кашпи и саксии 
с цветя. 
Пълна възможност за регулиране на
дебита при поливане на различни по
размер саксии.
Заключващ бутон за пускане и спиране.
Цветна опаковка.

1936 00193603 6

8108 00810807 6

GARDENA Comfort удължен
разпръсквач
Луксозен удължен разпръсквач за поливане. 
Използва се при труднодостъпни места.
Три режима на пръскане: нежна струя, 
роса и силна струя. 
Меките пластмасови компоненти осигуряват
допълнителен комфорт. 
Пълно регулиране на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране . 
С мек пластмасов пръстен на
разпръскващата глава за защита срещу
повреждане. 
Разпръскваща тръба може да се закачи за
компактно съхраняване. 
Разпръсквача може да се закачи за
компактно съхраняване. Дължина 90 см.
Цветна опаковка.

8109 00810906 6

GARDENA Comfort мултифункционален
удължен разпръсквач
Луксозен многофункционален удължен
разпръсквач за поливане или миене. 
Използва се при труднодостъпни места.
Четири режима на пръскане: нежна струя,
разпръсната струя, силна струя 
и равномерна струя. 
Меките пластмасови компоненти осигуряват
допълнителен комфорт. 
Пълно регулиране на дебита. 
Заключващ бутон за пускане и спиране 
С мек пластмасов пръстен на
разпръскващата глава за защита срещу
повреждане. Разпръсквача може да се закачи
за компактно съхраняване. 
Дължина 90 см.
Цветна опаковка.

GARDENA Classic удължен разпръсквач
с фина струя – оферта
Атрактивна сезонна оферта на специална цена.
Съдържа: Разпръсквач 8123. В атрактивен дисплей.

8124 00812405 24

Продава се само по 24 броя!

GARDENA Classic удължен разпръсквач
с нежна струя 

За нежно напояване. 
Дебита се регулира от разпръскващата
глава.
Заключващ бутон за пускане и спиране. 
Дължина 80 см. 
Напълно съвместим с контейнерчето за
тор Happy Garden, Арт. No. 1153. 
Цветна опаковка.

8123 00812306 6GARDENA Classic удължен разпръсквач
с фина струя 
Малък компактен модел с ергономична дръжка.
Разпръсната струя за нежно поливане на растения на
труднодостъпни места. Неограничена възможност за
регулиране на дебита, с функция включено/изключено.
Пестене на място при съхранение.
Дължина 75 см. Цветна опаковка.

GARDENA Premium удължен
разпръсквач 
Първокачествен удължен разпръсквач 
с модерен и елегантен дизайн .
Здравият метален/пластмасов дизайн 
с неплъзгащи се меки пластмасови елементи
осигуряват допълнителен комфорт. 
Три избираеми режима на пръскане: 
нежна струя, роса и силна струя. 
С мек пластмасов пръстен на главата, 
който я предпазва от повреждане.
Управлява се с една ръка.
Пълно регулиране на дебита. 
С функция включено/изключено.
Може да се закачи за компактно съхраняване. 
Дължина 90 см. 
Цветна опаковка.

8155 00815505 5

Оферта
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Да използвате външните душове 
е също толкова удобно колкото 
и в банята Ви. 

Удобните за използване функции на
продукта, са причината за добрите
отзиви на клиентите.  

Градински душ Трио 

Голям сменяем накрайник на душа 
с 2 струи на водата: нежна,
широкоъгълна струя за измиване 
или нежно освежаващо пръскане под
формата на мъгла.

Регулируема дюза за разпръскване за
нежна освежаваща мъгла.

Възможност за регулиране във
височина.

Лесно регулиране на дебита.

GARDENA Градински душове

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Градински душове

GARDENA Градински душ Соло

Един освежаващ начин да се охладите или
да се изкъпете в горещите дни.
С колче: просто забийте колчето в тревата
или на стойката на чадъра в двора. 
Височината се регулира изцяло само 
с един бутон.
С кран за контрол на дебита и спирателен
кран за регулиране на струята на водата.
Голяма глава на душа с нежно
разпръскване.
Цветна опаковка.

GARDENA Градински душ – Оферта 
(не е илюстр.)

Атрактивният стелаж за горещото лято, 
ще увеличи продажбите Ви.
Съдържа: 20 x Градински душ 961.

GARDENA Градински душ Дуо

Вземането на душ на открито създава
истинска радост!
Просто забийте колчето в тревата или го
закачете на стойката за чадъра в двора.
Изберете между мека, широкоъгълна
водна струя или регулируема фина мъгла.
Височината се регулира изцяло само 
с един бутон.
С кран за контрол на дебита и спирателен
кран за регулиране на струята на водата.
Цветна опаковка.

GARDENA Градински душ Трио 

Вземете душ на открито със същия
комфорт както и в собствената си баня.
Триножникът може да бъде поставен на
всяко място в градината. 
Възможност за регулиране на височината
и подвижна слушалка с 1.3 м. свързващ
маркуч.
Изберете между меко, широкоъгълно
разпръскване на водата или нежна
регулируема мъгла. 
Височината се регулира неограничено.
С кран за контрол на дебита и спирателен
кран за регулиране на струята на водата.
Цветна опаковка.

961 00096102 2

962 00096201 20

Продава се само в комплекти по 20 душа!

959 00095907 CR 2

960 00096003 CR 2

Продуктова гама GARDENA Градински душове

Оферта
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GARDENA Гама-
happy-garden

happy-garden разпръсквачи за тор

Едновременно наторяване и нежно
напояване.

Практичен и лесен начин за
наторяване с разпределителите
happy-garden.

happy-garden Наторяване на цветя и
растения в двора 

Състав на изкуствения тор: 
NPK 15 + 11 + 15.

happy-garden Изкуствен тор за трева 

Състав на изкуствения тор: 
NPK 18 + 8 + 13.

happy-garden Изкуствен тор за рози

Състав на изкуствения тор: 
NPK 12 + 8 + 16.

happy-garden Пистолет за наторяване 

Едновременно наторява и нежно полива.
Вкарайте минерални добавки 
happy-garden: използвайте или за
поливане или за наторяване.
Заключващ бутон за пускане и спиране.
Цветна опаковка.

happy-garden комплект за наторяване

Едновременно наторява и нежно полива.
Съдържа:
1 happy-garden пистолет за наторяване,
Арт. No. 1152
1 тор за цветя и растения в двора, 
Арт. No. 1130 (блистер)
Цветна опаковка.

happy-garden Удължен разпръсквач за
наторяване 

Едновременно наторява и нежно напоява.
Вкарайте минералните съставки 
happy-garden:
използвайте или за наторяване, или само
за разпръскване.
Пълна възможност за регулиране на
дебита.
Заключващ бутон за пускане и спиране.
Особено подходяща за труднодостъпни
места.
Дължина 90 см.
Цветна опаковка.

happy-garden Разпределител на
изкуствения тор
За удължен разпръсквач 949 устройство
за подхранване на корените 944. бърз
монтаж – не са необходими инструменти.
Прозрачен контейнер за поставяне на
изкуствения тор. Цветна опаковка.

Торовете happy-garden  са със специален
подхранващ състав за различните растителни
видове.

Атрактивен комплект за начинаещи на
специална цена.

1130 00113007 6

1138 00113809 6

1142 00114202 6

Продава се само като пълен комплект от 6 броя!

1152 00115209 4

1115 00111508 3

1149 00114905 4

1153 00115308 4

GARDENA Classic Устройство за
подхранване на корените
За прецизно напояване на насаждения с
дълбока коренова система.
С пулсаторно разпръскване и заключващ
бутон. Вградена защита срещу обратно
впръскване. Корените могат да се подхранят
директно с подхранващите добавки чрез
разпределителя за изкуствения тор, 
Арт. No. 1153. Обща дължина 75 см.,
максимална дълбочина на проникване 55 см.
Цветна опаковка.

944 00094405 4
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GARDENA Пръскачки за трева

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Напояване
на големи площи

GARDENA AquaContour automatic за поливане на големи площи  
Иновация в градинското напояване 

Удобният GARDENA AquaContour
automatic разпръсквач е решение 
за градини с всякаква форма с площ
до 350 м2.

GARDENA AquaContour достига до
всяко ъгълче в градината
благодарение на възможността за
програмиране на индивидуалния
обхват на пръскачките.

Индивидуалното покритие на 
площите е благодарение на
различните обхвати.

До 50 гранични ключови зони могат 
да бъдат запаметени.

Спестява се вода посредством
задаване на ограничена площ.

Две различни форми градини,
например пред       и зад        къщата,
лесно могат да бъдат програмирани 
и включвани по всяко време. 

Два основни маркера за надеждно и правилно
позициониране в програмираните площи за
напояване.

Работното налягане (бара) определя площта за напояване! 
Представените данни са при работно налягане от 4 бара.

GARDENA Напояване на големи площи 
AquaContour automatic
Удобно решение за напояване на всякакъв
вид градини.
Две различни форми градини, например
пред A и зад B къщата, лесно могат да бъдат
програмирани и включвани по всяко време.
За всяка отделна програма могат да се
зададат до 50 ключови гранични точки, които
да бъдат запомнени.
Устойчива на замърсяване клавиатура за
програмиране с ясно ръководство за работа.
Меки пластмасови дюзи за равномерно
разпределяне на водата.
Сектор на поливане: 25° – 360° избира се 
с помощта на пръстените за регулиране.
обхват: 2,5 – 9 м (2 бара)/4 – 10,5 м (4 бара) 
с разнообразно запаметяване.
Покритие на площта: максимум 350 м2.
С два основни маркера за правилно
позициониране според зададените
програми.
С 2 колчета за фиксиране към земята. 
Цветна опаковка.

8133 00813303 CR 1

BA
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GARDENA Разпръсквачи

Oсцилиращи разпръсквачи

За поливане на квадратни или
правоъгълни площи.

Модели с различен ценови клас.

Кръгов разпръсквач

За пълно покритие, което
отговаря на всякакви нужди. 

От обикновен разпръсквач за
малки площи до технически
сложен първокласен модел. 

Ново: азпръсквач с голям
обхват

За площи до 490 м2.

Фино регулиране в определен
сектор или пълен кръг.

Обхватът може да се промени
според индивидуалните
нужди.

Работното налягане (бара) определя площта за напояване! 
Представените данни са при работно налягане от 4 бара.

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Осцилиращи
разпръсквачи 

1979 00197908 CR 2

1977 00197700 CR 4

Разпърсквач за малки площи

За напояване на малки и много малки
квадратни или правоъгълни площи от
25 м2 до 200 м2.

Напълно регулируем.

Подходящата пръскачка за всяка част от градината

GARDENA Aquazoom 350/T
Преносима напояваща станция с интегриран
таймер за водата за лесно напояване на
правоъгълни площи с различен размер. 
Времето за напояване може да бъде
предварително зададено между 
5 и 120 минути.
Възможна е непрекъсната работа.
Плавно регулиране на обхвата, ширината на
обхвата се определя според индивидуалните
ви нужди, лесна за регулиране струя на
водата.
Покривна площ: 28 м2 – макс. 350 м2

Обхват на пръскане: 7 м2 – макс. 21 м2

Ширина на пръскане: 4 м2 – макс.  17 м2

GARDENA Aquazoom 350/3
Разпръсквач за напояване на различни по
размер правоъгълни площи.
Лесна фина настройка на обхвата и ширината
на пръскането с контрол на струята.
Покривна площ: 28 м2 – макс. 350 м2

Плавно регулиране 
на разпръскването: 7 м2– макс. 21 м2

Регулируема ширина на 
обхвата на пръскачката: 4 м2 – макс. 17 м2

Premium осцилиращ
разпръсквач 250
Модерен и елегантен 
дизайн с първокачествени
характеристики.

За площи до 250 м2.

Premium осцилиращ разпръсквач 
Първокласен осцилиращ разпръсквач с модерен
и елегантен дизайн. 
Здрав метален / пластмасов дизайн с меки
пластмасови компоненти за допълнителен
комфорт. 
Плавно регулиране на разпръскването. 
Меки пластмасови дюзи за равномерно
напояване.
Покривна площ: 105 м2 – макс. 250 м2

Плавно регулиране 
на разпръскването: 7 м – макс.  17 м2

Регулируема ширина на 
обхвата на разпръсквача: макс.  15 м2

8151 00815109 CR 2

zstoyanova
Highlight
азпръсквачShould be:Разпръсквач

zstoyanova
Highlight
РазпърсквачShould be:Разпръсквач
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8125 00812504 CR 5

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA Осцилиращи
разпръсквачи 

GARDENA Aquazoom 250/1 оферта

Текуща сезонна оферта на специална
цена.
В автрактивен стелаж за промоционални
продажби
Съдържа: 24 x Aquazoom осцилиращ
разпръсквач 250/1.

1975 00197502 4

1973 00197304 4

1971 00197106 CR 4

1021 00102100 24

Продава се само по 24 броя!

1982 00198202 5

1981 00198103 CR 5

GARDENA Aquazoom 350/2

Разпръсквач за напояване на различни по
размер правоъгълни площи.
Покривна площ: 28 м2 – макс. 350 м2

Плавно регулиране 
на разпръскването: 7 м2 – макс.  21 м2

Регулируема ширина 
на обхвата на 
пръскачката: 4 м2 – макс.  17 м2

GARDENA Aquazoom 250/2

Разпръсквач за напояване на по-малки по
размер правоъгълни площи.
Покривна площ: 25 м2 – макс. 250 м2

Плавно регулиране 
на разпръскването: 7 м2 – макс. 18 м2

Регулируема ширина 
на обхвата на 
пръскачката: 3.5 м2 – макс. 14 м2

GARDENA Aquazoom 250/1

Разпръсквач за напояване на по-малки по
размер правоъгълни площи.
Покривна площ: 105 м2 – макс. 250 м2

Плавно регулиране 
на разпръскването: 7 м2 – макс.  17 м2

Ширина на 
пръскане: макс.  15 м2

GARDENA Polo 280

Обхватът на пръскане изцяло се регулира.
Прецизни месингови дюзи за
разпределяне на водата.
Покривна площ: 120 м2 – макс. 280 м2

Реулируем обхват 
на пръскане: 8 м2 – макс. 19 м2

Ширина на 
пръскане: макс. 15 м2

GARDENA Polo 250

Обхватът на пръскане изцяло се регулира.
Покривна площ: 110 м2 – макс. 250 м2

Реулируем обхват на 
пръскане: 8 м2 – макс. 18 м2

Ширина на пръскане: макс. 14 м2

GARDENA MiniZoom
Осцилиращ разпръсвач за по-малки площи. 
Здрава основа 
С възможност за почистване на филтъра след
изваждане. 
Покривна площ: 25 м2 – макс. 200 м2

Неограничена възможност 
за регулиране oбхвата на 
пръскане: 4 м2 – макс.  16 м2

Изцяло се регулират 
ширината на пръскане: 6 м2– макс. 12 м2

Цветна опаковка.

Оферта
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GARDENA Осцилиращи
разпръсквачи 

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Разпръскващ маркуч

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Маркуч за напояване

GARDENA Разпръскващ маркуч

Осигурява фино напояване на лехи,
гранични зони и тесни места.
Предлага се във фиксирани дължини,
напълно оборудван със свръзки GARDENA.
Лесно се удължава чрез свързване на
свръзките. 
Макс. дължина 22.5 м.
Може да се отреже по дължина: 
Просто отрежете необходимата дължина 
и свържете фитингите.
10 годишна гаранция на маркуча.
На ролки в цветни опаковки.

GARDENA Разпръскващ маркуч 
(не е илюстр.)

За продажба на метър, без фитинги.
На ролка.

GARDENA Комплект за свързване на
разпръскващия маркуч

Всички фитинги за входния и изходния
край на разпръскващия маркуч. 
Цветна опаковка.

GARDENA Маркуч за напояване 
(не е илюстр.)

За продажба на метър, без фитинги.

GARDENA Комплект за свързване на
маркуча за напояване

Всички фитинги за входния и изходния
край на маркуч за напояване: с регулиращ
кран и свръзка със стоп клапан.
Цветна опаковка.

GARDENA Маркуч за напояване

За прецизно икономично напояване на
редове насаждения. 
Предлага се във фиксирани дължини, 
с пълно оборудване. 
С кран за регулиране на дебита 
и налягането. 
Може да се отреже и скъси или да се
удължи до 30 м.
На ролки в цветна опаковка.

995 00099509 CR 5
Дължина 7.5 м, оранжев

996 00099608 5
Дължина 15 м, оранжев

1995 00199506 5
Дължина 7.5 м, зелен

1998 00199803 5
Дължина 15 м, зелен

1999 00199902 5
Дължина 15 м, кафяв

997-22 00099721 100 м
100 м, оранжев
Продава се само на цели ролки

5316 00531603 6

1968 00196802 CR 5
Дължина 7.5 м

1969 00196901 CR 5
Дължина 15 м

1987-22 00198721 CR 100 м

100 м
Продава се само на цели ролки

1989 00198905 CR 6

1980 00198004 CR 5

GARDENA Polo оферта

Текуща сезонна оферта на специална
цена. Съдържа: 20 x осцилиращ
разпръсвач Polo 991. 
В атрактивен стелаж.

991 00099103 10

Продава се само като пълен комплект
от 10 броя!

1014 00101400 CR 60

Продава се само по 60 броя!

GARDENA Polo 220

Обхватът на пръскане изцяло се регулира.
Покривана площ: 90 м2 – макс. 220 м2

Реулируем обхват 
на пръскането: 7 м2 – макс. 17 м2

Ширина на пръскане: макс. 13 м2

GARDENA Polo

Обхватът на пръскане изцяло се регулира.
Покривана площ: 90 м2 – макс. 220 м2

Реулируем обхват 
на пръскането: 7 м2 – макс.  17 м2

Ширина на пръскане: макс.  13 м2

GARDENA Разпръсвач Polo + 
струйник комплект (не е илюстр.)

Текуща сезонна оферта на специална
цена.
Съдържа: 35 x Polo 991 и струйник 941.
В атрактивна опаковка.

1019 00101905 35

Продава се само по 35 броя!

Оферта

Оферта
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GARDENA
Кръгови разпръсквачи

GARDENA Секторнен и кръгов
разпръсквач Tango

Изключително тих, удобен за употреба
разпръсквач за малки и големи градини.
Покривна площ: 9 – макс. 310 м2

Обхват на пръскане: Ø 3 – макс. 20 м
Обхват: 1.5 м – макс. 10 м
Този разпръсквач със своите прецизни
дюзи напоява сектори 5° – 360°.
Обхватът и дебита на водата могат да се
регулират директно на пръскачката
според индивидуалните нужди. 
Филтъра може да се свали и почисти.
Стабилна основа.
Двете метални колчета осигуряват
стабилност по време на използване на
разпръсквача на наклонени плоскости 
или неравна повърхност.
Цветна опаковка.

GARDENA Кръгов разпръсквач Vario

Покритие: макс. 225 м2.
Обхват: макс. 8.5 м.
7- степенна секторна настройка от 
45° през 90° до 360°.
Специална турбина за въртане на
разпръсквача - за равномерно
разпределяне на водата.
Индивидуално регулируема посока на
пръскане. 
Няколко разпръсквача могат да се
свържат на един ред (сменете капачката 
с приставката за свързване към крана 901
или с ”Profi” приставката за кран 2801).
Ако има достатъчно налягане/дебит,
свържете с 809/811/831/830.
Филтър с фина мрежа, който може да се
сваля за почистване.
Цветна опаковка.

GARDENA Кръгов разпръсквач Vario

Същите технически данни като за 
Арт. No. 1949, но със здрава, стабилна
пластмасова шейна усилена с метал.
Цветна опаковка.

GARDENA Кръгов разпръсквач Mambo
Елегантен кръгов разпръсквач за
напояване на малки до големи градини .
Покривна площ: 9 – макс. 310 м2

Обхват на пръскане: Ø 3 – макс. 20 м
Площта за напояване може да се
определи в зависимост от потребностите
с помощта на въртящите се изключително
прецизни дюзи. Обхватът може да се 
променя с променянето на дебита на 
водата. Филтърът може да се свали и 
почисти. Стабилна основа на разпръсквача.
Двете метални колчета осигуряват
стабилност по време на използване на
разпръсквача на наклонени плоскости или
неравна повърхност. 
Цветна опаковка.

GARDENA Кръгов разпръсквач Samba

Практичен кръгов разпръсквач за
напояване на малки до средни по размер
градини.
Покривна площ: макс. 250 м2

Обхват на пръскане: Ø 3 – макс. 18 м
Много прецизните дюзи осигуряват
равномерно разпределение на водата 
без да се образуват локви.
Филтър може да се свали и почисти.
Стабилна основа на разпръсквача.
Двете метални колчета осигуряват
стабилност по време на използване на
разпръсквача на наклонени плоскости или
неравна повърхност.
Цветна опаковка.

2065 00206501 4

1949 00194907 CR 5
Кръгов разпръсквач Vario с колче

1948 00194808 CR 5
Кръгов разпръсквач Vario с шейна

2062 00206204 4

2060 00206006 CR 4
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GARDENA
Кръгови разпръсквачи

GARDENA Разпръсквач Rose Foxtrot

Покривна площ: макс. 130 м2.
Обхват на пръскане: макс. 13 м диаметър.
За равномерно напояване на малки 
и средно големи площи.
С колче.
Цветен блистер.

GARDENA Разпръсквач Fox

Покривна площ: макс. 100 м2.
Обхват на пръскане: макс. 11 м диаметър.
Икономичен разпръсквач за напояване 
на малки площи с цветя/зеленчукови лехи
и градини.
С колче.
Цветен блистер.

GARDENA Разпръсквач – оферта

Текуща сезонна оферта.
Евтино решение за напояване на малки
площи.
Покривна площ: макс. 80 м2.
Обхват на пръскане: макс. 10 м в
диаметър.
Съдържа: 
54 блистера, всеки с 1 x разпръсквач и 
1 свръзка за маркуч 915.
В атрактивен стелаж.

GARDENA Разпръсквач BOOGIE 
с 6 функции

Разпръсквач с шест различни режима на
пръскане. Стабилна основа
Двете метални колчета осигуряват
стабилност по време на използване на
разпръсквача на наклонени плоскости или
неравна повърхност. 
Цветна опаковка.

GARDENA Разпръсквач BOOGIE 
с 6 функции – оферта (не е илюстр.)

Текуща сезонна оферта на специална 
цена в атрактивен стелаж.
Съдържа: 24 x 2073.

GARDENA Разпръсквач Twist 4 функции
оферта

Текуща сезонна оферта.
Едни разпръсквач с четири режима на
работа.
Завъртете шайбата на разпръсквача, 
за да изберете искания режим:
Кръг: Ø макс. 10 м / 80 м2

Полукръг: r = макс. 8 м /100 м2

квадрат: макс. 8 x 8 м / 64 м2

правоъгълник: макс. 16 x 2 м / 32 м2

С колче .
Съдържа: 60 блистера всеки един 
с 1 x 2068 и свръзка за маркуч 915.
В атрактивен стелаж.

GARDENA Триножник за разпръсквачи

Превръща всички разпръсквачи 
GARDENA – кръгови, осцилиращи 
и многофункционални в първокласни
разпръсквачи за равномерно напояване
на по-високи насаждения.
Бързо свързване и лесно сглобяване, 
не са необходими инструменти.
Сгъваемите крака на триножника
позволяват бързо поставяне и компактно
съхраняване.
Пълна височина: 50 см.
Водач за маркуча за 13 мм (1/2”), 
16 мм (5/8”) и 19 мм (3/4 ”) поемащ
тежестта на разпръсквача.
Цветна опаковка.

1953 00195300 CR 6

1951 00195102 6

969 00096904 CR 54

Продава се само по 54 броя!

2073 00207300 4
Площта за поливане се избира предварително със
завъртане на шайбата на разпръсквача:
Пълен кръг: Ø макс. 10 м / 80 м2

Полоукръг: r = макс. 8 м /100 м2

квадрат: макс. 8 x 8 м / 64 м2

Правоъгълник: макс. 16 x 2 м / 32 м2

Елипса: макс. 3 x 5 м / 11 м2

Струя: Ø макс. 1.5 м

2074 00207409 24

Продава се само по 54 броя!

2068 00206808 CR 60

Продава се само по 60 броя!

2075 00207508 2

Оферта

Оферта

Оферта
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GARDENA Широкообхватни разпръсквачи

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Широкообхватни
разпръсквачи

Работното налягане (бара) определя площта за напояване! 
Представените данни са при работно налягане от 4 бара.

GARDENA Разпръсквач Turbo-Drive 

Тих, широкообхатен разпръсквач.
Равномерно разпределение на водата
благодарение на двете зони на поливане 
и на специалната форма на дефлектора.
Дълга въртяща ръкохватка с меки
пластмови елементи за удобство,
регулируем обхват от 5 – макс. до 12 м.
Покривна площ 75 – макс. 450 м2.
Специално пригодени регулируеми
пръстени за лесно и прецизно задаване на
сектора от  20° – 360°.
Патентовано турбо задвижване, устойчиво
на замърсяване.
Филтър с финна мрежа.
С приставка за свързване към връзка за
маркуч или капачка.
Няколко разпръсквача могат да бъдат
свързани в един ред (с приставка за
свързване към крана 901).
Цветна опаковка.

8144 00814409 CR 5
ново

GARDENA Разпръсквач Turbo-Drive 

Идентичен с Aрт. No. 8144, но със поставка.
Стабилна пластмосова поставка 
с 3 метални подложки за по-голяма
стабилност.
Готов за свързване към връзка за маркуч
или капачка.
Няколко разпръсквача могат да бъдат
свързани в един ред (с приставка за
свързване към крана 901).
Цветна опаковка.

8143 00814300 CR 5
ново

Нов дизайн, идеална издръжливост 
и подобрена функция за разпознаване

Пластмасов или комбиниран от пластмаса 
и метал тих разпръсквач Turbo-Drive.

Регулируем бутон 
с меки пластмасови
елементи за удобно
регулиране на
обхвата.

Зададеният сектор 
за напояване се
индентифицира
лесно.

Тихата работа на
разпръсквача се дължи на
многостепенната система за
турбо задвижване. 



35

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Широкообхватни
разпръсквачи

GARDENA Секторен и кръгов импулсен
разпръсквач

Здрав метален/пластмасов дизайн.
Специално пригодени регулируеми
пръстени за лесно и прецизно задаване 
на сектора от 25° – 360°.
С метално чукче и много прецизна
месингова дюза.
Дълга въртяща ръкохватка с меки
пластмови елементи за удобство,
регулируем обхват от 5 – до макс. 12.5 м.
Покриваща площ 75 – макс. 490 м2.
Просто завийте върху триножник или
тръба.
21 мм (G 1/2) мъжка резба.
Цветна опаковка.

8137 00813709 6
ново

GARDENA Секторен и кръгов импулсен
разпръсквач

Идентичен с Aрт. No. 8137, но с колче.
С приставка за свързване към връзка за
маркуч или капачка.
Няколко разпръсквача могат да бъдат
свързани в един ред (с приставка за
свързване към крана 901).
Цветна опаковка.

8136 00813600 5
ново

GARDENA Секторен и кръгов импулсен
разпръсквач

Идентичен с Aрт. No. 8137, но с поставка.
Стабилна пластмосова поставка 
с 3 метални подложки за по-голяма
стабилност. Готов за свързване към
връзка за маркуч или капачка.
Няколко разпръсквача могат да бъдат
свързани в един ред (с приставка за
свързване към крана 901).
Цветка опаковка.

8135 00813501 CR 5
ново

GARDENA Секторен и кръгов импулсен
разпръсквач

Здрав пластмасов дизайн. Специално
пригодени регулируеми пръстени за лесно
и прецизно задаване на сектора от 
25° – 360°. Дълга въртяща ръкохватка 
с меки пластмови елементи за удобство,
регулируем обхват от 5 – до макс. 12,5 м.
Покривна площ 75 – макс. 490 м2. 
С приставка за свързване към връзка за
маркуч или капачка. Няколко разпръсквача
могат да бъдат свързани в един ред 
(с приставка за свързване към крана 901).
Цветна опаковка.

8141 00814102 CR 5
ново

GARDENA Високоефективен
разпръсквач

За равномерно и обилно напояване на
високи насъждения.
Идентичен с Aрт. No. 8137, 
но с триножник.
Краката на триножника се изтеглят лесно.
Пълна височина приблизително 100 см.
Цветна опаковка.

8138 00813808 2
ново

8142 00814201 30
ново

Продават се само като 
стелаж с 30 броя! 

GARDENA Секторен и кръгов импулсен
разпръсквач – оферта (не е илюстрирано)

Текуща сезонна оферта.
Съдържание: 30 x импулсен разпръсквач
8141. С артактивен стелаж.

Оферта
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Оригинална система за почистване GARDENA

Перфектната система за
почистване

Лесно почистване

Всички накрайници GARDENA с течаща вода, продукти
за грижа GARDENA могат да се заключват, имат
неограничена възможност за контролиране на струята.

Висока издръжливост

Специалните дюзи за
равномерно разпръскване
разграждат и отстраняват и
най-упоритите замърсявания.

Изключително разнообразие
Системата GARDENA за
почистване на прозорци със
стъргалка може да се използва
като инструмент за ръчно
почистване или да се постави
на дръжка.

Просто идеално

Индивидуално адаптиране
към всички повърхности,
които трябва да бъдат
почистени: меки четчици за
деликатни повърхности,
твърди четки за твърди
подови повърхности. 

Внушителна гама от всички възможни 
видове почистване в къщата и в градината.

Оригинална система за почистване 
GARDENA

Система за почистване с течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA.

Лесна комбинация

Идеалната адаптация към всяко индивидуално
приложение с комбинирането на различните
приставки и уреди. 



37

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Оригинална
система за почистване

5552 00555203 2
Дръжка за течаща вода 90
Дължина : 90 см

5550 00555005 2
Дръжка за течаща вода 150
Дължина : 150 см

5554 00555401 2
Телескопична дръжка за течаща вода
Дължина : 155 – 260 см
Регулира се на стъпки.

5556 00555609 2
Дължина: 53 см

Може да се използва с всички дръжки за течаща
вода с оригиналната система за почистване
GARDENA.

5564 00556408 2
За цялостно и ефективно почистване на стъклени
повърхности.
Работна ширина: 31 или 10 см

5565 00556507 4

GARDENA Дръжки към системата с
течаща вода

Накрайник за течаща вода със свръзка за
оригиналната система GARDENA.
За индивидуално удължаване на всички
уреди към оригиналната система за
почистване GARDENA според нуждите.
Лесна, стабилна, безопасна технология с
приставка, която се завърта.
Нечуплив смесител за GARDENA
продуктите за грижа (Арт. No. 1680, 1682,
1684, 5730). Със заключване и
неограничена възможност за регулиране
на струята. За използване с чиста вода
и/или с добавяне на продуктите за грижа
GARDENA според индивидуалните нужди. 
Лек и стабилен продукт, изработен от
висококачествен алуминий. С удобно за
хващане пластмасово покритие –
предотвратява възможността от
надраскване, пързаляне и защитава
срещу студ. 
Цветна опаковка.

GARDENA Удължителна дръжка за
течаща вода със свръзка 

Дръжка за течаща вода със свръзка за
оригиналната система GARDENA.
За удължаване на всички дръжки за
течаща вода към оригиналната система за
почистване GARDENA. 
Лесна, стабилна и безопасна технология
за свързване с приставка, която се
завинтва. 
За лесно почистване на недостъпни места
(покриви на каравани, кемпери или зимни
градини).
Прецизно регулируемо коляно, което
може да се завърти на 45 ° в двете посоки.
Цветна опаковка.

Системата GARDENA за почистване на
прозорци със стъргалка
Дръжка за течаща вода със свръзка за
оригиналната система GARDENA.
Комбинирано почистване и търкане на
прозорци.
Може да се използва като уред, който се
държи в ръка или да се закачи към дръжка. 
Високо качество, четка с микрофибърни
влакна, която може да се монтира за
интензивно почистване. 
Гъвкави и разнообразни приложения
благодарение на оста, която се върти на
360°. С функция фиксиране за удобно и
съвършено почистване без следи.
Висококачествен издръжлив гумен
накрайник. 
Може да се комбинира с всички дръжки за
почистване с течаща вода на
оригиналната система GARDENA.
Цветна опаковка.

GARDENA Почистващ плат

Висококачествен микрофибърен
почистващ плат с гръб от Velcro за
системата GARDENA за почистване на
прозорци със стъргалка (Арт. No. 5564).
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GARDENA Оригинална
система за почистване

GARDENA Препарат за почистване на
стъкло
Идеалното решение за почистване на
стъклени повърхности (прозорци, парници,
оранжерии и др.).
Произведен от Биологично разпадащи се
съставки.

GARDENA Универсален почистващ
препарат
На практика може да се използва за почист-
ване на каменни и неравни повърхности.
Активно почиства и разтваря мазнините.
Произведен от Биологично разпадащи се
съставки.

GARDENA Препарат полиращ 
Отблъскваща водата восъчна добавка за
лесно полиране на колата.
Произведен от Биологично разпадащи се
съставки.

GARDENA Шампоан
Препоръчва се за почистване на пластмасови
повърхности.
Произведен от Биологично разпадащи се
съставки.

1680 00168007 CR 10

Продава се само като пълен комплект от 10 броя!

5730 00573009 10

Продава се само като пълен комплект от 10 броя!

1684 00168403 10

Продава се само като пълен комплект от 10 броя!

1682 00168205 10

Продава се само като пълен комплект от 10 броя!

GARDENA Четка за миене

Дръжка за течаща вода със свръзка за
оригиналната система GARDENA.
Висококачествените четки са изработени
от конски косми.
Завъртат се на 360° на стъпки от по 30°. 
За лесно и пълно адаптиране към всяка
повърхност, която трябва да се почисти.
Цветна опаковка.

5570 00557009 2
За нежно и ефективно почистване на деликатни
повърхности (коли, каравани и др.).
Работна ширина: 27 или 13 см

Може да се комбинира с всички дръжки за
почистване с течаща вода на оригиналната система
GARDENA.

GARDENA Четка за миене с колянна
връзка

Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA . 
Гъвкаво и разнообразно използване
благодарение на 360° въртящата се
връзка. 
Практична триъгълна форма: За лесно
почистване на недостъпни места (особено
ъгли и др.). 
Цветна опаковка.

5560 00556002 2
За нежно и ефективно почистване на деликатни
повърхности (като ролкови щори, парници, зимни
градини и др. ).
Работна ширина: 27 или 13 см

Може да се комбинира с всички дръжки за
почистване с течаща вода на оригиналната система
GARDENA.

GARDENA Четка за миене с колянна
връзка 

Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA. 
Гъвкаво и разнообразно използване
благодарение на 360° въртящата се
връзка. 
Практична триъгълна форма: За лесно
почистване на недостъпни места (особено
ограничени пространства, ъгли и др.). 
Цветна опаковка.

5562 00556200 2
За цялостно почистване на твърди подови
повърхности (пътеки,стълбища и др.).
Работна ширина: 27 или 13 см

Може да се комбинира с всички дръжки за
почистване с течаща вода на оригиналната система
GARDENA.

GARDENA Comfort Четка за миене

Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA. 
Различни дължини на четката:
За постигане на ефекта от интензивно
почистване, в частност за неравни
повърхности, ъгли и ниши.
Със специална дюза за равномерно
пръскване и изстъргващ нож, който
отстранява упоритите замърсявания. 
Цветна опаковка.

5568 00556804 2
За цялостно почистване на твърди подови
повърхности (пътеки, гаражи, алеи за коли и др.).
Работна ширина: 27 см

Може да се комбинира с всички дръжки за
почистване с течаща вода на оригиналната система
GARDENA.

GARDENA Четка за миене с 
”Гумена миячка за прозорци”
Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA .
Комбинирана четка за изстъргване и
”гумена миячка за прозорци”.
Много широка площ на почистване.
Със специална дюза за равномерно
пръскване и изстъргващ нож, който
отстранява упоритите замърсявания.
”Гумена миячка за прозорци” с много
издръжлива гума. Цветна опаковка.

5566 00556606 2
За цялостно почистване на твърди подови
повърхности и отстраняване на излишната вода
(пътеки, дворове, гаражи и др.).
Работна ширина: 43 см

Може да се комбинира с всички дръжки за
почистване с течаща вода на оригиналната система
GARDENA.
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GARDENA Оригинална
система за почистване

GARDENA Комплект за миене на кола

Атрактивен комплект, ориентиран към
практичност на използване. 
Примамлива цена.
Готов за използване.
Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA.
Особено подходящ за нежно и ефективно
почистване на превозни средства и
деликатни повърхности. 
Съдържа: 
1 x 5570 Четка за измиване, 
1 x 5552 Дръжка за течаща вода 90,
1 x 1680 Шампоан.
Цветна опаковка.

5580 00558006 4

GARDENA Комплект за почистване на
прозорци

Атрактивен комплект, ориентиран към
практичност на използване. 
Примамлива цена.
Готов за използване.
Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA .
Особено подходящ за нежно и ефективно
почистване на прозорци и стъклени
повърхности. 
Съдържа: 
1 x 5564 Уред за почистване на стъкла със
стъргалка, 
1 x 5550 Дръжка за течаща вода150,
1 x 5730 Препарат за почистване на
стъкло.
Цветна опаковка.

5584 00558402 4

GARDENA Комплект за почистване на
подове

Атрактивен комплект, ориентиран към
практичност на използване. 
Примамлива цена.
Готов за използване.
Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA.
Особено подходящ за цялостно
почистване на твърди подови
повърхности. 
Съдържа: 
1 x 5568 Удобна четка за изстъргване, 
1 x 5550 Дръжка за течаща вода150,
1 x 1684 Универсален препарат за
почистване.
Цветна опаковка.

5586 00558600 4
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984 00098403 3
Голям вариант

987 00098700 5
Малък вариант

За нежно и ефективно почистване на деликатни
повърхности (градински подове, врати на гаражи,
превозни средства и др.). 

989-20 00098908 CR 10
Доставя се насипно.

989-30 00098946 10
Цветна опаковка.

Продава се само в опаковки по 10 броя!

988 00098809 5
За цялостно почистване на твърди повърхности
(градинско оборудване, гумени ботуши, кошчета за
боклук и др.).

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Ръчна четка за
измиване,Четка за търкане

GARDENA Четка за измиване, която се
държи в ръка

Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA. 
Възможност за контролиране на струята
вода със заключване. 
Възможност за добавяне на GARDENA
Шампоан на пръчици(Арт. No. 989).
Цветна опаковка.

GARDENA Ръчна четка за миене

Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA.
Висококачествени четки, изработени от
конски косми. 
Удобна, неограничена възможност за
контрол на струята на водата и
застопоряване.
Удобство на използване само с една ръка. 
Кръглите меки пластмасови ивици
предпазват от надраскване. 
Равна и лека четка за лесно почистване на
тесни пространства.
Възможност за добавяне на GARDENA
Шампоан на пръчици (Арт. No. 989).
Цветна опаковка.

5574 00557405 3
За нежно и ефективно почистване на деликатни
повърхности (градински подове, врати на гаражи,
превозни средства и др.).

GARDENA Ръчна четка за търкане

Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA. 
Плавен контрол на струята на водата и
възможност за застопоряване. 
Еластичната равна четка улеснява
почистването на ограничени
пространства. 
Възможност за добавяне на GARDENA
Шампоан на пръчици (Арт. No. 989).
Цветна опаковка.

GARDENA Ръчна четка за търкане

Дръжка за течаща вода със свръзка към
оригиналната система GARDENA. 
Плавен контрол на струята на водата и
възможност за застопоряване.
Удобство на използване само с една ръка. 
Кръглите меки пластмасови ивици
предпазват от надраскване. 
Еластичната равна четка улеснява
почистването на ограничени
пространства. 
Възможност за добавяне на GARDENA
Шампоан на пръчици (Арт. No. 989).
Цветна опаковка.

5572 00557207 3
За цялостно почистване на твърди повърхности
(градинско оборудване, градински инструменти
и др.).

GARDENA Шампоан на пръчици

За ефективно почистване на боядисани и
пластмасови повърхности. 
Биологично се разпадат.
10 броя в пластмасова опаковка.
За използване с четка за измиване, която
се държи в ръка (Арт. No. 984, 987, 5574) и
четка за търкане (Арт. No. 988, 5572).
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GARDENA Контрол на водата

Модерен атрактивен дизайн
Адаптира се към нуждите на
всички собственици на градини

За начинаещи

Със стандартни възможности
за програмиране: времето за
напояване може да се зададе
между 1 и 120 минути.

За взискателни клиенти

Различни възможности за
програмиране: времето за
напояване може да се зададе
между 1 минута – 7 часа и 59
минути или за индивидуални
дни, в които да се полива.

За специалисти

Напълно индивидуализиран
контрол на водата: времето за
напояване може да се настрои
между 1 минута – 9 часа и
59 минути. 

Безпроблемен избор на дни за
поливане.

Индивидуална възможност за
програмиране на честотата на
поливане за всеки отделен
ден.

Специални характеристики: 

Опростено програмиране.

1 Езикът на текста може да се избере
и стъпките на програмиране да се
изпишат на избрания от вас език
(Premium)

2 Ясен LCD дисплей (Comfort и
Premium).

3 Голямо удобство в използване 
на контролните функции.

4 Панел за управление, 
който може да се сменя.

5 Показване на нивото на батерията
за безопасна и надеждна работа.

6 Приставка за GARDENA сензор за
дъжд или сензор за влажност на
почвата за спестяване на вода.
Възможност за индивидуален
контрол със сензора GARDENA за
влажност на почвата (Comfort и
Premium)

7 Ориентация към бъдещето: соларна
технология за постоянно надеждно
електроснабдяване (Premium)
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GARDENA Таймери за вода

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Таймери за вода

Технология със сензор
за спестяване на вода

Сензор за определяне на влагата в
почвата 

Напояването става в зависимост от
влажността на почвата.

Постоянна надеждна работа с
помощта на иновативнен електро-
термален принцип на измерване
(електронно измерване на разликите в
температурата в почвата).

Нивото на влажност на почвата се
настройва с ключа за контрол. 

Показва текущото ниво на влажност на
почвата.

Сензор за дъжд 

В поливането се отчитат и
естествените валежи. 

Опто-електронен принцип на
работа за бърза реакция в
случай, че завали дъжд.

GARDENA Компютър за вода C 1060
Solar Plus
Premium модел с дисплей, на който текстът
се изписва на 10 езика с възможност за
избор и с голям дисплей за по-лесно
програмиране. 
Бутон, който се завърта и позволява бърза
промяна на данните.
С голяма соларна захранваща клетка и
литиево-йонна соларна презареждаща се
батерия (включени). 
Не е необходимо да се сменят батериите. 
Соларната клетка зарежда батерията даже и
когато навън времето е сенчесто. 
С дисплей за нивото на батерията. 
Индивидуални настройки за програмиране:
до 6 цикъла на напояване на ден.
Времето за напояване може да се настройва
от 1 минута до 9 часа и 59 минути.
Свободен избор на дни за напояване.
Контролира до 6 уреда с автоматичен
разпределител на водата, Арт. No. 1198.
Възможно е самостоятелно функциониране
чрез сензор за определяне на влагата в
почвата.
Цветна опаковка.

1866 00186605 CR 2
За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 
33.3 мм (G 1) резба.
Работно налягане 0.5 – 12 бара.

GARDENA Компютър за вода C 1060 Plus
Premium модел с дисплей, на който текстът
се изписва на 10 езика с възможност за
избор и с голям дисплей за по-лесно
програмиране. 
Бутон, който се завърта и позволява бърза
промяна на данните.
Времето за напояване може да се настройва
от 1 минута до 9 часа и 59 минути. 
Свободен избор на дни за напояване.
Контролира до 6 уреда с автоматичен
разпределител на водата, Арт. No. 1198.
Приставка за GARDENA сензор за дъжд или
сензор за определяне на влагата в почвата. 
Възможно е самостоятелно функциониране
чрез сензор за определяне на влагата в
почвата. Приблизително 1 година работа
с 1 x 9 V алкална батерия (не е включена). 
С дисплей за нивото на батерията.
Цветна опаковка.

1864 00186407 CR 2
За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 
33.3 мм (G 1) резба.
Работно налягане 0.5 – 12 бара.

GARDENA Компютър за вода C 1030 Plus
Comfort модел с голям дисплей за лесно
програмиране. 
Бутон, който се завърта и позволява бърза
промяна на данните.
До 3 различни цикъла на поливане на ден. 
Времето за напояване може да се настрои
между 1 минута и 7 час и 59 минути. 
Свободен избор на дни за напояване. 
Приставка за GARDENA сензор за дъжд или
сензор за определяне на влагата в почвата. 
Възможно е самостоятелно функциониране,
чрез сензор за определяне на влагата в
почвата. Приблизително 1 година работа
с 1 x 9 V алкална батерия (не е включена). 
С дисплей за нивото на батерията.
Цветна опаковка.

1862 00186209 CR 2
За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 
33.3 мм (G 1) резба.
Работно налягане 0.5 – 12 бара.
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GARDENA
Таймери за вода

1830 00183000 CR 2
За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 
33.3 мм (G 1) резба.
Работно налягане 0 – 12 бара.

GARDENA Таймер за вода 

Таймер за водата, автоматично
изключване.
Цикълът на поливане може да се настрои
от 5 до 120 минути.
Дебита на водата също може да се зададе.
Цветна опаковка.

1169 00116909 CR 2
За накрайници с 26.5 мм (G 3/4) или 33.3 мм (G 1)
резба.

1825 00182508 CR 2
За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 
33.3 мм (G 1) резба.
Работно налягане 0.5 – 12 бара.

GARDENA Таймер за вода T 1030
с карта

Comfort модел за лесно програмиране с
карта. 
Отделение за съхранение на картата,
обезопасено срещу достъп на деца.
До 3 различни цикъла на поливане на ден. 
Време за напояване от 1 до 180 минути.
Приставка за GARDENA сензор за дъжд или
сензор за определяне на влагата в почвата.
Работи и без налягане на водата.
Приблизително 1 година работа с 4 x 1.5 V
алкални батерии (не са включени).
Дисплей, който отчита спадането на
батерията.
Цветна опаковка.

GARDENA Таймер за вода T 1030 Plus

Classic модел с големи, лесни за
завъртане копчета за лесно
програмиране. 
До 3 различни цикъла на поливане на ден. 
Настройка на времето за напояване от
1 до 120 минути.
Приставка за GARDENA сензор за дъжд
или сензор за определяне на влагата в
почвата.
Приблизително 1 година работа с 1 x 9 V
алкална батерия (не е включена). 
С дисплей за нивото на батерията.
Цветна опаковка.

1860 00186001 CR 2
За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 
33.3 мм (G 1) резба.
Работно налягане 0.5 – 12 бара.

GARDENA Таймер за вода T 1030
Duo Plus

Classic модел в комплект за работа на
2 аксесоара. 
С големи, лесни за завъртане бутони за
лесно програмиране. 
До 3 различни цикъла на поливане на ден. 
Времето за напояване може да се настрои
между 1 минута и 120 минути. 
Приставка за GARDENA сензор за дъжд
или сензор за определяне на влагата в
почвата.
Приблизително 1 година работа с 2 x 9 V
алкална батерия (не е включена). 
С дисплей за нивото на батерията.
Цветна опаковка.

1870 00187008 CR 2
За кранове с 26.5 мм (G 3/4) и 
33.3 мм (G 1) резба.
Работно налягане 0.5 – 12 бара.

Съдържание: 1 x двоен разпределител, 
Арт. No. 1210, 2 x Таймер за водата T 1030 плюс,
Арт. No. 1860.

GARDENA Таймер за вода T 1030 

Класически модел с до 3 различни цикъла
на поливане на ден. Време за напояване
от 1 до 180 минути. 
Приблизително 1 година работа с 1 x 9 V
алкална батерия (не е включена). 
Дисплей, който отчита спадането на
батерията.
Цветна опаковка.
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GARDENA
Таймери за вода

GARDENA Електронен сензор за дъжд

При контролиране на напояването отчита
дали вали дъжд. 
Може да се използва с GARDENA
Компютър за вода, Таймери за вода
(с изключение на Арт. No. 1169, 1825),
Система за контрол на поливането 4040
модулна, Контролер Арт. No. 1250 и
Комплект за поливане на цветя в саксия
Арт. No. 1407.
Оптичен / електронен принцип на работа,
реагира бързо след като започне да вали
дъжд.
Може да се разположи в почвата или да се
монтира на повърхността.
С 5 м. свързващ кабел. 
Приблизително 1 година работа с 1 x 9 V
алкални батерии 6LR61 (не са включени).
Цветна опаковка.

GARDENA Кабел за удължаване

За удължаване до 105 м. на сензора за
дъжд и захранващия кабел на сензора за
влажност на почвата.
Дължина 10 м.
Цветна опаковка.

GARDENA Автоматичен разпределител
на водата
За напълно автоматизиран контрол на до
6 канала за поливане заедно с GARDENA
Компютър за вода C 1060.
Каналите за напояване се активират
автоматично един след друг според
програмираните данни за напояване.
Идеалното решение за напояване на
растения с различни нужди или ако
дебитът вода не е достатъчен за
едновременното функциониране на
всички канали за напояване. 
Диск за настройка, който пасва на
каналите със зададените програми. 
с 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба.
Комплектовано с 1 x приставката за
свързване към крана 2801, 4 x приставка
за свързване към крана 901, 3 капачки на
края.
Цветна опаковка.

1189 00118903 CR 2

1186 00118606 2

1198 00119801 CR 2

GARDENA Сензор за влага в почвата
За отчитане влажността на почвата при
контрол на поливането.
Може да се използва с GARDENA Компютър
за вода, Таймери за вода (с изключение на
Арт. No. 1169, 1825), Система за контрол на
поливането 4040 модулна, Контролер
Арт. No. 1250 и Комплект за поливане на
цветя в саксия Арт. No. 1407.
Дълготрайно действие поради електронното
измерване на температурните разлики 
в почвата. 
Желаното ниво на влажност на почвата се
задава с контролния бутон.
На дисплея се изписва текущото ниво на
влажност на почвата.
С 5 м. съединяващ кабел.
приблизително 1 година време на работа 
с 2 x 1.5 V алкални (LR 14/C/кръгли) батерии
(не са включени в опаковката).
Цветна опаковка.

1188 00118804 CR 2

GARDENA Автоматичен комплект за
напояване A 1020 сензор
Таймер за водата със сензор за измерване
на влажността на почвата за автоматичен
контрол на разпръсквачи,капково напояване
и Pop-up разпръсквачи. 
Сензорът отваря и затваря системата за
напояване в зависимост от нивото на
влажност на почвата.
Избор на време за поливане (възможностите
са ден и нощ, ден, нощ, на всеки 12, 24, 48
часа) с време на напояване (1 – 120 мин.).
Приблизително 1 година срок на работа 
с 1 x 9 V алкални и 2 x 1.5 V алкални
(LR14/C/кръгли) батерии (не са включени 
в опаковката).
Цветна опаковка.

1835 00183505 CR 2
За накрайници с 26.5 мм (G 3/4) 
и 33.3 мм (G 1) резба
Работно налягане 0.5 – 12 бара

1836 00183604 9
Автоматизиран комплект 
за напояване A 1020 сензор 
с дисплей (не е илюстр.)
Съдържа: 9 x Арт. No. 1835.

Продава се само като показаното по 9 броя!

Оферта 
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GARDENA Таймери за вода

Автоматизирани поливни системи за по-голямо удобство 

По избор се предлага с мобилно
директно програмиране на клапана
или с модулно кабелно управление 
на клапана.

Система за управление на
поливането 4040 модулна

За управление на до 4 24 V Клапана за
поливане.

Системата може да се разшири до 
12 клапана с използване на GARDENA
модулите за разширяване 2040.

За външно и вътрешно използване.

Клапаните са свързани с кабели.

Основно захранване 230 V.

До 4 отделни програми за клапана 
за поливане 1

Лесно се програмира с ръководството
за експлоатация 2

Времето на поливане на всички
клапани може да се регулира
централно от 0 – 200 % 3

Възможно е ръчно управление 4

Бутон за заключване, за да не се
активира от деца 5

Главен канал за работа на помпата 
с използване на алтернативни
източници на вода.

Клапан за напояване с директно
програмиране 

Идеален за децентрализирано,
безжично инсталиране на клапана.

За управление на неограничен брой
клапани – 9 V.

С възможност за свързване към
сензор за пестене на водата.

Работи на батерии.

Сензор за влажността на почвата 1 или
Сензор за дъжд 2 преустановява или спира
временно напояването, когато почвата е
достатъчно влажна или когато завали дъжд.

С възможност за свързване към
сензор за пестене на водата 6
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GARDENA Система за управление на
поливането 4040 модулна

За управление на до 4 24 V клапана за
поливане.
Системата може да се разшири с до 
12 клапана с използване на GARDENA
модулите за разширяване 2040.
Клапаните са свързани с кабел.
За външно и вътрешно използване.
До 4 програми на клапан.
Времето за поливане на всички клапани
може да се зададе централно от 0 – 200 %
Главен канал за управление на помпата.
9 V алкални батерии (не са включени 
в опаковката) при липса на захранване 
с ток.
Може да се монтира GARDENA Сензор за
дъжд или Сензор за влажност на почвата .
Цветна опаковка.

1276 00127608 CR 2

GARDENA Модул  за разширяване 2040

За GARDENA Система за управление на
поливането 4040 модулна.
Свързване на един модул на до 2 – 24 V
клапана за поливане.
За външно и вътрешно използване.
Лесно се свързва към централния модул.
Цветна опаковка.

1277 00127707 CR 4

GARDENA 24V клапан за поливане

За използване заедно със система за
управление на поливането 4040 модулна 
и модул за разширяване 2040.
1” резба женска.
Възможно е да се отваря / затваря ръчно.
Филтър с фина мрежа, който се почиства
сам за безпроблемно управление.
Работа при налягане от 0.5 до 12 бара. 
Цветна опаковка.

1278 00127806 CR 4

GARDENA 24V свързващ кабел

За свързване на до 6 – 24 V клапана за
поливане към системата за управление
4040 модулна и модула за разширяване
2040.
Максимална дължина на кабела 30 м.
Максимален волтаж 30 V. 
Цветна обвивка.

1280 00128001 4
15 м, сечение на кабела 7 x 0.5 мм2

1282 00128209 4
Сечение на кабела от 0.33 до 1.5 мм2

GARDENA 24V скоба за кабел

За стягане на свързващия кабел към 
24 V клапани за поливане със стегната
водна връзка при използване с кутия 
за клапани V1.
Лесно свързване с натискане само на
един бутон.
Максимален волтаж 30 V.
Максимален диаметър на кабела 3.9 мм.
Цветна опаковка. 6 броя.

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA
Таймери за вода

GARDENA 24V Система за управление
на водна помпа 

За управление на помпа (до 2,000 W)
заедно с GARDENA Система за управление
на поливането 4040 модулна.
Доставя се с 10 м. свързващ кабел за
системата за управление на поливането.
Може да се удължи до 50 м.
Минимално сечение на кабела 0.25 мм2.
Подходящо за употреба във външни
условия (IP 44).

1273 00127301 2
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1255 00125505 CR 2

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA
Таймери за вода

GARDENA Програматор 

До 6 цикъла на поливане могат да бъдат
програмирани за един ден за един клапан. 
Избор на отделни дни за поливане.
Продължителността на поливането може
да бъде настроена от 1 минута до 9 часа 
и 59 минути. 
Данните се прехвърлят с бутоните на
контролния модул, монтиран на
автоматичния клапан.
Приблизително 1 година оперативен
живот с 1 x 9 V
алкални батерии 6LR61 (не са включени 
в опаковката ).
Цветна опаковка.

GARDENA Контролер 

За контрол на GARDENA клапана за
поливане -9 V. 
Може да се монтира GARDENA сензор за
влажност на почвата или сензор за дъжд.
Приблизително 1 година оперативен
живот с 1 x 9 V алкални батерии 6LR61 
(не са включени в опаковката).
Цветна опаковка.

1242 00124201 CR 2

1250 00125000 CR 2

GARDENA Клапан за поливане 9 V

Енергоспестяваща технология 9 V
електромагнитен клапан. 
За използване заедно с програматора 
и Модула за управление.
Възможно е ръчно управление. 
Геометричната изработка на клапана
оптимизира потока вода с цел 
минимална загуба на налягането.
С 1” женска резба.
Цветна опаковка.

1251 00125109 CR 2

GARDENA Защитна кутия за 
клапаните V1

За 1 клапан за напояване 9 V или 24 V. 
Телескопично съединение на винт за
лесно поставяне/отстраняване на
клапана.
Капакът се заключва срещу достъп на
деца. 
С 1” мъжка резба.
Цветна опаковка.

1254 00125406 CR 2

GARDENA Защитна кутия за 
клапаните V3

За до 3 клапана за поливане 9 V или 24 V. 
Възможно е захранване с вода от 3 страни.
Телескопично съединение на винт за
лесно поставяне/отстраняване на
клапана.Водоустойчива съединителна
кутия за лесно и точно подреждане на 
24 V кабели. 
Централен дренажен клапан за източване
на захранващата линия преди първата
слана за сезона.
Капакът се заключва срещу достъп на
деца. 
С 1” мъжка резба.
Цветна опаковка.
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GARDENA Микрокапкова система

Разнообразно използване на балкони,
вътрешни дворове или в зеленчукови
и цветни градини. 

Системата е едно новаторско 
и интелигентно решение, което
повишава свободата на работа.

Икономично напояване на градини

Ново: 
регулиируеми капкообразуватели
с изравняване на налягането

Точно поливане на растения 
с различна потребност от вода. 

Със скала на вместимост (1 – 8 л/ч). 

Изравняване на налягането (1 – 4 бара) 
за постоянно разпределение на
водата, назависимо от налягането.

Ново: торене и поливане в едно

Универсален течен тор за здрави растения, за
повишаване развитието на цветята и плодовете. 

Както  и за намаляване на болестите и унищожаване 
на вредителите. Концентриран хранителен микс,
много рентабилен.

Изцяло водно разтворим за лесна употреба 
и разпределение. 

Уред за смесване на тора с показател на нивото с цел
осигуряване подходящото количество хранителни
вещества.

Ново: инструменти за
монтиране 

Лесни за използване,
универсални инструменти 
за практично монтиране 
на капкообразувателя и на
водния пистолет. 

Например:

”Quick & Easy” технология на
свързване за тръба

Въвеждане на опростена и видоизме-
нена система.

zstoyanova
Highlight
регулиируемиShould be:регулируеми
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GARDENA Регулируем капкообразувател
за вграждане
Регулира се от 0 до приблизително 20 литра на
час. Идеално за редици растения, които
изискват различно количество вода. Може да се
разединява напълно регулируема дюза за
напояване с вградена игла за почистване.
Цветен блистер.

GARDENA Краен капкообразувател 
с регулиране на налягането
Непрекъснато разпределяне на водата 2 литра/
час независимо от налягането на водата 
(0.5 – 4 бара). Идеално за системи, монтирани
под наклон или за по-дълги линии за напояване. 
За напояване на растения със сходни потреб-
ности от напояване. Мембранна/лабиринтна
технология за надеждна дългосрочна работа.
След изключване на системата се самозатваря.
Цветен блистер.

8392 00839204 CR 10
Съдържа: 10 капкообразувателя за вграждане, 
1 капачка
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Капкообразувател за
вграждане с регулиране на налягането
Непрекъснато разпределяне на водата по 
2 литра/час независимо от налягането на водата
(0.5 – 4 бара). За редове растения, които имат
сходни потребности от напояване. Мембранна/
лабиринтна технология за надеждна
дългосрочна работа. След изключване на
системата се самозатваря. Цветен блистер.

8311 00831109 CR 10
Съдържа: 10 броя, 1 капачка
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8343 00834308 CR 10
Капкообразувател за вграждане 2 литра/час 
Съдържа: 10 капкообразувателя за вграждане, 
1 почистваща игла, 1 капачка

8344 00834407 CR 10
Капкообразувател за вграждане 4 литра/час 
Съдържа – 10 капкообразувателя за вграждане, 
1 капачка, 1 почистваща игла

1391 00139106 CR 10
Съдържа: 10 капкообразувателя

8310 00831000 CR 10
Съдържа: 10 броя

1340 00134002 CR 10
краен капкообразувател 2 литра/час – 
Съдържа: 25 капкообразувателя, 1 почистваща игла 

1341 00134101 CR 10
краен капкообразувател 4 литра/час – 
Съдържа: 25 капкообразувателя, 1 почистваща игла 

GARDENA Капкообразувател за
вграждане
За редици насаждения с еднакви или сходни
напоителни нужди, например за вътрешни
дворове. Опростена технология за 
”бързо и лесно” свързване. 
Цветен блистер.

GARDENA Краен капкообразувател
За правилно точково напояване на отделни 
растения или по-дълги редове растения, които
имат сходна или еднаква потребност от
напояване. 
Цветен блистер.

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в
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GARDENA 
Микрокапкова система

GARDENA Комплект капкообразуватели

За 3 метра сандъчета с цветя.
Цветен блистер.

8349 00834902 6
Съдържа: 12 тръбни отделения, всяко с дължина 20 см.
14 капкообразувателя 2 литра/час, 
1 краен капкообразувател, 2 литра/ час,
1 почистваща игла.
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Разпръскващи дюзи 
за малки площи 

За точно разпределяне на водата на малки
площи. 
Идеално решение за храсти.
Диаметърът на напояване може да се
регулира от 10 – 40 см.
Разглобяема, напълно регулируема дюза
за разпръскване с интегрирана
почистваща игла.
Цветен блистер.

8320 00832007 CR 10
Съдържа: 10 броя

8321 00832106 CR 10
Съдържа: 10 броя, 1 капачка
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване
За монтиране на 4.6 мм(3/16”) захранваща тръба. 

GARDENA Регулируем редови капкооб-
разувател, с изравняване на налягането
Със скала на вместимост (1 – 8 л/ч). Изравнител
на налягането (1 – 4 бара) за постоянно разп-
ределение на водата, назависимо от налягането.
Самопочистваща мембранна/лабиринтна техно-
логия. За поливане на редове от  растения с
различна нужда от напояване. Цветна опаковка.

8317 00831703 CR 10
ново Съдържание: 5 капкообразователи за

вграждане, 1 капачка.
С ”Quick & Easy” технология на
свързване.

GARDENA Регулируем краен капкооб-
разувател, с изравняване на налягането
Със скала на вместимост (1 – 8 л/ч). Изравнител
на налягането (1 – 4 бара) за постоянно разпре-
деление на водата, назависимо от налягането.
Самопочистваща мембранна/лабиринтна
технология. За точково напояване на единични
растения и по-дълги редове от растения с
различна нужда от напояване. Цветна опаковка.

8316 00831604 CR 10
Ново Съдържание: 

5 крайни капкообразуватели.

GARDENA Регулируем капкообразувател
Може да се регулира от 0 до приблизително 
20 литра/час. Идеалното решение за точно 
точково напояване на отделни растения или дълги 
редове растения, които изискват различно 
количество вода. Преносим, напълно регулируем 
капкообразувател с вградена почистваща игла. 
Цветен блистер.
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GARDENA 
Микрокапкова система

GARDENA Осцилизираща пръскачка 
Vario 50
За напояване на квадратни или правоъгълни
площи. 
Площ за напояване 5 – 50 м2.
Регулируема ширина на разпръскването от 
2 – 5 м. Различен обхват от 2.5 – 10 м.
Регулиране във височината с тръбата за
удължаване (8362). Фиксира се в почвата 
с държач за тръба, Арт. No. 8328.
Може да се използва за фиксирана площ.
Предлага се с капачка.
Цветен блистер.

GARDENA Тръба за удължаване 
За осцилираща пръскачка Vario 50.
За напояване отгоре на по-високи растения.
Монтира се между главата на пръскачката 
и основата на пръскачката.
Дължина: 20 см.
Цветен блистер.

GARDENA 6-функционална
разпръскваща дюза 
Идеалното решение за различни нужди от
напояване. Режимът на разпръскване се
регулира с контролния ключ (90°, 180°, 270°,
360°, ивици, крайни ивици). Напълно
регулируема. Може да се удължи с
използване на тръбата за удължаване,
Aрт. No. 1377. Цветен блистер.

GARDENA Микро роторна пръскачка
360°
За напояване на площи с фино разпръскване.
Обхват приблизително Ø 3.5 м. Може да се
удължава с тръбата за удължаване, 
Aрт. No. 1377. Регулира се с клапана за
затваряне, Aрт. No. 8357. Цветен блистер.

GARDENA Разпръскваща дюза 

За напояване на цветни и зеленчукови
лехи с фино разпръскване. 
Обхват приблизително Ø 3 м.
Може да се удължава с тръбата за
удължаване, Арт. No. 1377.
Регулира се с клапана, Арт. No. 1374.
Цветен блистер.

8360 00836005 CR 6
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8362 00836203 CR 6
Съдържа: 2 броя

1396 00139601 6
Съдържа: 2 броя

1369 00136907 CR 6
Съдържа: 2 броя

1365 00136501 CR 6
Разпръскваща дюза 360°
Съдържа: 5 броя

1367 00136709 CR 6
Разпръскваща дюза 180°
Съдържа: 5 броя

1368 00136808 CR 6
Разпръскваща дюза 90°
Съдържа: 5 броя

GARDENA Микро дюза за ивици 

За дълги тесни площи. Площ на напояване
приблизително 0.6 м x 5.5 м.
Цветен блистер.

GARDENA Микро дюза за ивици –
крайна

За дълги тесни ивици, използва с микро
дюза за ивици. Площ на напояване
приблизително 0.6 м x 2.75 м.
Цветен блистер.

GARDENA Микро оросяваща дюза 

За новонасадени лехи, парници.
Площ на напояване приблизително 1 м Ø.
Цветен блистер.

1370 00137003 CR 6
Съдържа: 5 броя

1372 00137201 CR 6
Съдържа: 5 броя

1371 00137102 CR 6
Съдържа: 5 броя

GARDENA Регулиращ клапан 

За регулиране на дебита на
разпръскващите дюзи.
Цветен блистер.

1374 00137409 CR 6
Съдържа: 5 броя

GARDENA Тръба за удължаване 

За разпръскващите дюзи.
Могат да се монтират няколко тръби за
удължаване.
Дължина 24 см.
Цветен блистер.

1377 00137706 CR 6
Съдържа: 5 броя
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GARDENA Тройник за разпръскващите
дюзи

За фиксиране на разпръскващите дюзи 
на свързващата тръба и захранващата
тръба към държачите за тръбата, 
Арт. No. 8327/8328 или скобите за
тръбата, Арт. No. 8379/8380.
Идеалното решение за удължаване на
разпръскващите дюзи с тръбата за
удължаване, Арт. No. 1377.
Предлага се в 4 цвята.

8331 00833103 CR 10
13 мм (1/2”) – Съдържа: 5 броя, 1 x капачка за
затваряне
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Четворен фитинг 13 мм
(1/2”)

За разклоняване на съединителната
тръба.
Цветен блистер.

GARDENA Четворна връзка 
4.6 мм (3/16”)

За разклоняване на съединителната
тръба.
Цветен блистер.

8339 00833905 CR 10
Съдържа: 2 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8334 00833400 CR 10
Съдържа: 10 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Тройник 13 мм (1/2”)

За разклоняване на съединителната
тръба.
Цветен блистер.

GARDENA Тройник 4.6 мм (3/16”)

За разклоняване на захранващата тръба.
Цветен блистер.

8329 00832908 CR 10
Съдържа: 2 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8330 00833004 CR 10
Съдържа: 10 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA L-връзка 13 мм (1/2 )

За промяна на посоката на свързващата
тръба под прав ъгъл. 
Цветен блистер.

GARDENA L-връзка 4.6 мм (3/16”)

За промяна на посоката на свързващата
тръба под прав ъгъл.
Цветен блистер.

8382 00838207 CR 10
Съдържа: 2 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8381 00838108 CR 10
Съдържа: 10 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8332 00833202 CR 10
4.6 мм (3/16”) – Съдържа: 5 броя, 5 x капачки за
затваряне 
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Редуциращ тройник

13 мм (1/2”) – 4.6 м (3/16”)
За преход от свързващата тръба към
захранващата тръба.
Цветен блистер.

8333 00833301 CR 10
Съдържа: 5 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Съединител 13 мм (1/2”)

За удължаване на свързващата тръба. 
Цветен блистер.

8356 00835602 CR 10
Съдържа: 3 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Съединител 4.6 мм (3/16”)

За удължаване на свързващата тръба 
и разклоняване на захранващата тръба 
от свързващата тръба. Цветен блистер.

8337 00833707 CR 10
Съдържа: 10 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Съединител 13 мм (1/2”)

За свързващата тръба.
Цветен блистер.

8324 00832403 CR 6
Съдържа: 5 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

GARDENA Съединител 4.6 мм (3/16”)

За затваряне на отвора на свързващата
тръба. 
За затваряне на захранващата тръба.

1323 00132305 CR 6
Съдържа: 10 броя
Цветен блистер.
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GARDENA 
Микрокапкова система

GARDENA Спирателен кран
13 мм (1/2”)

За спиране на отделните линии.
Цветен блистер.

GARDENA Спирателен кран 
4.6 мм (3/16”)

За спиране на отделните линии и
неограничено регулиране на потока на
микро дюзата 360°.
Цветен блистер.

GARDENA Скоба за тръба
За монтаж на тръбата към фиксирана
повърхност и обезопасяване на разпръскващите
дюзи на съединителната тръба и захранващата
тръба. За регулиране на височината на
разпръскващите дюзи с тройника за
разпръскващите дюзи, Арт. No. 8331, 8332 
и тръбата за удължаване, Арт. No. 1377.

GARDENA Клин за тръбата

За насочване и фиксиране на
захранващата тръба в почвата. 
Идеално решение за фиксиране на
дюзата, за напояване на растения,
отглеждани в саксии.
Цветен блистер.

GARDENA Водач за тръба

За монтиране на тръбата в почвата 
и обезопасяване на разпръскващите дюзи
на съединяващата тръба и захранващата
тръба. 
За регулиране на височината на
разпръскващите дюзи с тройника за
разпръскващите дюзи, Арт. No. 8331, 8332
и тръбата за удължаване, Арт. No. 1377.
Цветен блистер.

GARDENA Свързваща тръба 
13 мм (1/2”)

Централната захранваща линия на микро
напоителна система.
Устойчива на ултравиолетови лъчи и не
пропуска светлина.
За монтиране под и над земята.
Предлага се на ролки.

8358 00835800 CR 6
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8357 00835701 CR 10
Съдържа: 2 броя
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване

8380 00838009 CR 10
13 мм (1/2”) – Съдържа: 2 броя
Цветен блистер.

8379 00837903 CR 10
4.6 мм (3/16”) – Съдържа: 5 броя
Цветен блистер.

1327 00132701 CR 10
4.6 мм (3/16”) – Съдържа: 10 броя

8328 00832809 CR 10
13 мм (1/2”) – Съдържа: 3 броя

8327 00832700 CR 10
4.6 мм (3/16”) – Съдържа: 3 броя

1347 00134705 CR 1
50 м. ролка 

1346 00134606 CR 3
15 м. ролка 

GARDENA Инструменти за монтиране 

Лесни за използване универсални
инструменти за монтиране на крайни
капкообразуватели, струйници, на
удължената тръба на струйника и
съединителя 4.6 мм (3/16”). Здрав
метален накрайник на съединителната
тръба. С държач за почистващите игли на
капкообразувателя (1340, 1341, 8343,
8344). 
Цветна опаковка.

8322 00832205 CR 6
ново

GARDENA Разпределител на изкуствен
тор
За смесване на GARDENA Универсална течна
тор (8303). Голям отвор на пълнителя. 
С индикатор за нивото. 
Клапа за изпразване преди застудяване 
и преди напълване с течен тор. 

8313 00831307 CR 3
ново Съединител за свързващата 

и захранващата тръба. 
С ”Quick & Easy” технология на
свързване.

GARDENA Универсална течна тор 
Бързо действаща тор за цветята на балкона,
на двора и за градинските растения.
Концентриран хранителен микс (NPK торен
разтвор = 10+4+7) за здрав растеж на
растенията, за красиви цветя 
и за добро развитие на плодовете. Както 
и за намаляване на болестите и унищожаване
на вредителите. С голяма дълготрайност.
Със следи от важни хранителни съставки
(например – магнезий). 
Изцяло водно разтворим за лесна употреба
(с Aрт. No. 8313) и за лесно разпределение. 

8303 00830300 CR 4
ново Съдържание: 1000 мл.
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GARDENA 
Микрокапкова система

GARDENA Захранваща тръба 4.6 мм
(3/16”)
Захранваща тръба за капкообразувателите
и разпръскващите дюзи.
Устойчива на ултравиолетови лъчи и не
пропуска светлина.
За монтиране под и над земята.
Предлага се на ролки.

GARDENA Редукторен вентил 1000

Началният компонент на микро капковата
система.
Филтрира водата и намалява входящото
налягане до работно налягане
приблизително 1.5 бара. 
Цветна опаковка.

GARDENA Редукторен вентил 2000

Началният компонент на микро капковата
система.
С филтър с висок капацитет, намалява
входящото налягане до работно налягане
приблизително 1.5 бара.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект стартер

Универсален комплект стартер: 
за напояване до 5 м. саксии за балкони, 
10 насаждения за тераси, 
10 храста или 20 зеленчукови растения.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект стартер 
с Таймер за водата C 14 e

Доставя се с таймер за водата за напълно
автоматизиран контрол.
Съдържа същото като Арт. no. 1399.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект стартер за тераси

За напояване на до 30 растения за тераси. 
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект стартер за цветя

За напояване на до 5 м. Саксиини цветя.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект стартер за
парници

За напояване на площи до 10 м2 в парници.
С микро оросяващи дюзи за напояване на
разсад и нежни насаждения и
капкообразуватели за вграждане за
напояване на отделни растения като
домати и краставици. 
Цветна опаковка.

1348 00134804 CR 3
50 м. ролка 

1350 00135009 CR 5
15 м. ролка 

1355 00135504 CR 5
Дебит на водата приблизително 1,000 литра/час .
Доставя се готово за монтаж с аксесоари 
и монтажни елементи за свързващата тръба 
и захранващата тръба.
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване.

1354 00135405 CR 5
Дебит на водата до 2,000 литра/час .
Филтърът се сваля лесно за почистване.
Напълно оборудвана, лесна за монтаж към връзката
за крана, Арт. No. 901 и съединенията към
свързващата тръба и захранващата тръба. 
Опростена технология за ”бързо и лесно” свързване.

1399 00139908 3
Съдържа: 1 Редуцир вентил 1000, 
15 м. свързваща тръба, 
15 м захранваща тръба, 
20 капкообразувателя 2 л, 
10 регулируеми крайни капкообразув., 
10 редуциращи тройници, 
5 капачки за затваряне 13 мм (1/2”), 
2 капачки за затваряне 4.6 мм (3/16”), 
10 колчета за тръба 4.6 мм (3/16”), 
1 почистваща игла.

1398 00139809 3

1401 00140102 1
Съдържа: 1 Редуцир вентил 1000, 15 м. свързваща
тръба, 15 м. захранваща тръба, 20 крайни
капкообразувателя 2 л, 10 капкообразувателя 2 л, 
1 тройник, 8 редуциращи тройници, 8 четири
канални фитинги 4.6 мм (3/16”), 3 L-фитинги 
13 мм (1/2”), 2 капачки за затваряне 13 мм (1/2”), 
10 капачки за затваряне 4.6 мм (3/16 ), 
25 клинове за тръбата 4.6 мм (3/16”), 
8 скоби за тръбата 13 мм (1/2”), 
1 инструмент за монтаж, 1 почистваща игла.

1402 00140201 4
Съдържа: 1 Редуцир вентил 1000, 
10 м. захранваща тръба, 
20 капкообразувателя за вграждане 2 л, 
12 колчета за тръбата 4.6 мм (3/16”), 
1 капачка за затваряне 4.6 мм (3/16”), 
1 L-фитинг 4.6 мм (3/16”), 1 почистваща игла.

1403 00140300 1
Съдържа: 1 Редуцир вентил 1000, 15 м. свързваща
тръба , 10 м. захранваща тръба, 6 микро оросяващи
дюзи, 15 капкообразувателя за вграждане 2 л, 
3 тройника, 2 редуциращи тройника, 
2 L-фитинги 13 мм (1/2”), 2 спирателни вентили 
с 4.6 мм (3/16”) и 13 мм (1/2”), 2 съединения по 
4.6 мм (3/16”) и 13 мм (1/2”), 2 капачки за затваряне
4.6 мм (3/16”), 2 капачки за затваряне 13 мм (1/2”),
10 колчета за тръбата 4.6 мм (3/16”), 1 инструмент
за монтаж, 1 почистваща игла.
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1385 00138505 CR 1
Доставя се в готов вид за монтиране към
редуциращия вентил 1000, 
накрайника и съединенията.
Дължина 50 м

1386 00138604 1
Без фитинги.
Дължина 50 м.
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GARDENA 
Микрокапкова система

GARDENA Тръба за капково напояване
над земята 13 мм (1/2”)

Капкообразуватели на отстояние 30 см. 
Подаване на вода към всеки
капкообразувател 4 литра/час .
Вътрешен диаметър на тръбата 13 мм.
Максимална дължина на тръбата 100 м
(когато регулиращата част е монтирана 
в средата).
Цветна опаковка.

GARDENA Тръба за капково напояване
под и над земята 13,7 мм

Капкообразуватели на отстояние – 30 см.
Подаване на вода към всеки
капкообразувател 1.6 литра / час .
Вътрешен диаметър на тръбата 13.7 мм.
Максимална дължина на тръбата 200 м
(когато редуциращия вентил е монтиран 
в средата).
Цветна опаковка.

1389 00138901 CR 1
Доставя се в готов вид за монтиране към
редуциращия вентил 1000, накрайника и тройника.
Дължина 50 м.

1395 00139502 1
Комплект за удължаване за Арт. No. 1389.
Със съединител и накрайник. 
Дължина 50 м.

GARDENA Микрокапкова система за напояване с оросяване

GARDENA Тръба за капково напояване
над земята 4.6 мм (3/16”)

Капкообразуватели на отстояние 30 см.
Подаване на вода към всеки
капкобразувател 1.5 л/ч.
Вътрешен диаметър на тръбата 
4.6 мм (3/16”).
Максимална дължина на тръбата 30 м
(когато регулиращата част е монтирана 
в средата).
Цветна опаковка.

1361 00136105 CR 4
ново Доставя се в готов вид за монтиране 

към редуциращия вентил 100,
накрайника и съединенията.
Дължина 15 м.

1362 00136204 CR 4
ново Без фитинги.

Дължина 15 м.

Ново: Тръба за капково напояване
над земята 4.6 мм (3/16”)

Особенно подходяща за напояване 
на малки зелени площи, на цветя 
и на зеленчукови градини, така добре
както и на редове с растителност.
Високата гъвкавост се дължи на
малкия диаметър на тръбата.
Самопочистване с лабиринтна
технология.

Иновативна, лесна за поставяне с интегриран капкообразувател. 
Спестяване на вода посредством капково напояване

Тръба за капково напояване под и над
земята 13.7 мм 

Може да бъде монтирана както над така 
и под почвата, лехите и поляните.
Самопочистващият капкообразувател
предпазва системата от запушване, когато 
е изключена. Изравняване на налягането за
равномерно напояване от до 200 м. 
С блокатор за корени, който предотвратява
навлизането на корени.

zstoyanova
Highlight
капкообразувател.Should be:капкообразувател
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GARDENA Ваканция/
Напояване на саксии с цветя 

GARDENA Комплект за напояване по
време на ваканцията

Могат да се напояват до 36 саксии с
растения. 
Напояването се активира за 1 минута на
ден от трансформатор с вграден таймер. 
Дебит на водата за изход:
Светло сив разпределител 15 мл./мин.
Сив разпределител 30 мл./мин.
Тъмно сив разпределител 60 мл./мин.
Напълно затворен ниско-волтажен
трансформатор (14/16 V) за външно 
и вътрешно използване, .
Колчета за фиксиране на тръбата до 
3 изхода за капково напояване в саксия.
Цветна опаковка.

Допълнителни части се предлагат в
GARDENA център за обслужване на
клиенти.

1265 00126502 4
Съдържа: трансформатор с таймер, 
помпа с филтър, 3 разпределителя за капковото
напояване с по 12 изхода всеки един, 
9 м. разпределителна тръба, 
30 м. тръба за капково напояване, 
36 колчета за тръбите, 20 капачки за затваряне.

GARDENA Напълно автоматизирано
напояване за саксийни цевтя

Напълно автоматизирано компютърно
управление за напояване на цветя.
Независимо от крана за водата.
За саксии с цветя с дължина до 5 – 6 м.
Системата може да се удължава.
Избор за различни режими на напояване
между 13 постоянни програми. 
Възможност за свързване с GARDENA
електронен сензор за дъжд, Арт. No. 1189
и сензор за влажност на почвата, 
Арт. No. 1188.
Цветна опаковка.

1407 00140706 3
Комплектът включва:
Трансформатор с ротационен превключвател за
избор на програма за напояване, , 
14 V ниско волтажна помпа с филтър, 
25 капкообразувателя с приблизително 2 литра/час
с капачка за затваряне и почистваща игла, 
10 м. разпределителна тръба 4.6 мм (3/16”), 
15 колчета за тръбите.

Напояване без водоизточник

Напояване по време на ваканция

Автоматично капково напояване на 
до 36 растения, отглеждани в саксии.

Идеалното решение за напояване 
на вашата градина докато сте във
ваканция.

Водата се подава от контейнер за
вода с помощта на помпа. 

3 капкови разпределителя с различен
дебит на водата и 12 изхода за
индивидуално регулиране на
напояването. 

Напояване на саксии с
цветя

Автоматизирано напояване 
на до 5 – 6 м. саксии с цветя.

Водата се осигурява без
използване на водоизточник
от воден контейнер с помощта
на помпа.

С връзка за сензор за пестене
на водата.

GARDENA ваканция/напояване на саксии с цветя 

GARDENA Комплект за напояване по
време на ваканцията

Идентичен с Арт. No. 1265, но с контейнер
за вода 9 литра.
Цветна опаковка.

1266 00126601 4

zstoyanova
Highlight
ваканцияShould be:Ваканция
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GARDENA
Тръбопровод

Удобно свързване към източник
за захранване с вода във всяка
част на градината. 

Лесно за планиране на
местоположението и монтаж.

Монтира се в земята трайно. 

Предлагат се приставки и удължения
в зависимост от вашите нужди.

Вградени стоп клапани, които пускат
вода само когато свържете маркуча.

Може да се използва с поливна
система GARDENA.

GARDENA Кутия за свързване 

Водата идва под земята.
Напълно готова за свързване.
Свръзка със стоп клапан с автоматизиран
дренажен клапан за източване.
Капакът се заключва сигурно.
3/4” мъжка резба.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект стартер за
градински тръбопровод

Снабдяването с вода става също толкова
лесно колкото и подаването на
електричество от захранващата мрежа. 
Комплект стартер с 2 точки за свързване
към водата.
Съдържа: 1 ”Profi” комплект за свързване,
1 входяща кутия за свързване, 
2 изходящи кутии, 1 тройник, 
3 съединения 25 мм x 3/4”.
За монтажа са необходими допълнително:
GARDENA Свързваща тръба 
(Арт. No. 2700, 2701, 2718).
Цветна опаковка.

2797 00279703 CR 3

2702 00270205 3

Вода, като електрозахранване от мрежата

zstoyanova
Highlight
тръбопроводShould be:Тръбопровод
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GARDENA Поливна система

Монтирани постоянно за по-голямо
удобство.

Предлагат се различни модели
разпръсквачи според размера 
и формата на градината.

Автоматичният дренажен клапан
осигурява защита срещу замръзване.

Опростена технология на
свързване ”бързо и лесно”.
Не се предлага подобна технология
на пазара. 

Монтаж и демонтаж на тръбата с
обикновено завъртане на 140°.

Удобство в напояването с използване на изкачващи пръскачки

Подходящ за търговско използване –
25 мм външен диаметър на PE
тръбите.

Плътно прилепващо съединение 
на винт, не изисква допълнително
уплътняване.
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GARDENA
Поливна система

GARDENA разпръсквачи за големи площи AquaContour automatic
Революция на пазара за фиксирано напояване

Стандартизирано напояване на отделни
площи до 350 м2.

Спестява вода чрез поливането на
предварително зададени площи.

Селективно покриване на площи чрез
регулиращия се обхват на поливането
и възможност за запаметяване на до
50 ключови гранични точки. 

1 фиксирана глава с определен 
брой дюзи за равномерно 
напояване

2 дисплей с бутони за лесно 
програмиране  на ключовите 
точки

3 възможност за регулиране 
на сектора за поливане 
от 25 – 360°

4 високо технологичен соларен 
панел с акумулаторни литиево-
йонни батерии за непрекъснато 
и надеждно електрозахранване 

5 автоматичен дренажен клапан за 
защита срещу замръзване

6 удароустойчив заключващ се панел 
на дисплея

GARDENA Разпръсквач за големи
площи AquaContour automatic

Лесно и удобно напояване на отделни
площи чрез фиксирано поливане.
Гъвкаво покритие на различни площи
благодарение на опцията за запаметяване
на до 50 ключови гранични точки. 
Обхватът се регулира от 2.5 – 9 м (2 бара)/
4 – 10,5 м (4 бара).
Напоява площи до 350 м2.
Регулиране на сектора за напояване 
от 25 – 360°.
Съединителна резба 3/4”.
Цветна опаковка.

1559-29 00155991 CR 1

GARDENA Разпръсквач за големи
площи AquaContour automatic – 
комплект

Предлага се готов за свързване. 
Лесно и удобно напояване на отделни
площи чрез фиксирано поливане.
Гъвкаво покритие на различни площи
благодарение на опцията за запаметяване
на до 50 ключови гранични точки. 
Обхватът се регулира от 2.5 – 9 м (2 бара)/
4 – 10,5 м (4 бара).
Напоява площи до 350 м2.
Регулиране на сектора за напояване 
от 25 – 360°.
Цветна опаковка.

2708 00270809 1
Съдържа:
1 x ”Profi” комплект за свързване 
2 м. класически маркуч 19 мм (3/4”)
1 x входяща кутия
20 м. свързваща тръба 25 мм
1 x приставка за съединяване 25 мм x 3/4” женска

резба 
1 x L-приставка 25 мм x 3/4” мъжка резба
1 x разпръсквач AquaContour automatic

Определеният обхват на покритие зависи от работното
налягане (бара)! 
Данните за Разпръсквач AquaContour автоматик са при 
4 бара, за всички останали Pop-Up разпръсквачи при 
2 бара работно налягане в предната част на разпръсквача.

zstoyanova
Highlight
разпръсквачиShould be:Разпръсквачи
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GARDENA
Поливна система

GARDENA Фиксиран осцилиращ
разпръсквач R 140

Иновационен продукт на пазара.
За лесно напояване на квадратни 
и правоъгълни площи.
Може да се използва заедно с
разпръсквачи Турбо – T 50, T 200 и T 380.
Площта за напояване се регулира 
12 – 140 м2.
Ширина на пръскане 3.5 – 8.5 м.
Обхват 3.5 – 16.5 м.
Вграден филтър.
3/4” женска резба .
Цветна опаковка.

1537-29 00153799 CR 4

GARDENA Фиксиран осцилиращ
разпръсквач R 140 – комплект

Доставя се готов за свързване. 
За лесно напояване на квадратни 
и правоъгълни площи.
Ако е необходимо, към комплекта може 
да се осигурят допълнителни компоненти.
Площта за напояване се регулира 
12 – 140 м2.
Ширина на пръскане 3.5 – 8.5 м.
Обхват 3.5 – 16.5 м.
Автоматичният дренажен клапан
осигурява защита срещу замръзване.
Цветна опаковка.

2707 00270700 1
Съдържа:
1 x Profi комплект за свързване 
2 м Класически маркуч 19 мм (3/4”)
1 x входяща кутия, 20 м. свързваща тръба 25 мм
1 x съедининение 25 мм x 3/4” женска резба 
1 x тройник 25 мм x 3/4 женска резба 
1 x дренажен клапан 
1 x L-приставка 25 мм x 3/4” мъжка резба
1 x осцилиращ разпръсквач R 140

GARDENA Разпръсквач Турбо – T 50

За напояване на по-малки площи.
Може да се използва заедно с
разпръсквачи Турбо T 200 и T 380 както 
и разпръсквач R 140.
Площ за напояване до 50 м2.
Регулиране далечината на струята 2 – 4 м.
4-стъпално секторно регулиране: 
90°, 180°, 270°, 360°.
Вграден филтър.
Свързване: 1/2” женска резба.
Доставя се насипно в кутия.
Цветна опаковка.

1576-29 00157681 CR 10

GARDENA Разпръсквач Турбо – T 200

За напояване на средно големи площи.
Може да се използва заедно с
разпръсквачи Турбо T 50 и T 380 както 
и разпръсквач R140. 
Площ за напояване до 200 м2.
Регулиране далечината на струята 5 – 8 м.
Неограничено регулиране на сектора 
25 – 360°.
Функцията на запаметяване осигурява
защита срещу вандалски действия:
пръскачката автоматично се връща 
в предварително програмирания сектор.
Доставя се с 4 дюзи, които могат да се
сменят за различен дебит.
За равномерно напояване използвайте
няколко разпръсквача, всеки
предназначен за напояване на отделен
сектор. 
дюза 4: 25 – 90°, дюза 3: 91 – 180°, 
дюза 2: 181 – 270°, дюза 1: 271 – 360°.
Вграден филтър.
Надеждно, много-степенно турбо
задвижване. 
Свързване: 1/2” женска резба.
Доставя се насипно в кутия.
Цветна опаковка.

1539-29 00153997 CR 6
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1551-29 00155199 CR 6

GARDENA Разпръсквач S 80

За напояване на по-малки площи.
Площ за напояване до 80 м2.
Регулиране далечината на струята 
2.5 – 5 м.
Секторът за напояване се регулира от 
5 – 360°.
Контрол за пускане / спиране на водата.
Вграден филтър.
Свързване: 1/2” женска резба.
Доставя се насипно в кутия.
Цветна опаковка.

1569-29 00156998 CR 12

GARDENA Разпръсквач  S 80/300

За напояване на високи растения.
Височина на разпръсквача 300 мм.
Свързване: 3/4” мъжка резба.
Същите технически данни като за
разпръсквач S 80.
Цветна опаковка.

1566-29 00156691 CR 4

GARDENA L-приставка 25 мм x 1/2”
мъжка резба

За свързване на разпръсквач S 80 
и разпръсквачи Турбо T 50 и T 200 към
края на тръбата.
Доставя се насипно.

2780 00278003 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”. 
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.

GARDENA L-приставка 25 мм x 3/4”
мъжка резба

За свързване на разпръсквач Турбо T 380,
разпръсквач R 140 и системата за
фиксирано напояване на големи площи
AquaContour automatic към края на
тръбата.
Доставя се насипно.

2781 00278102 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”.
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.

GARDENA Разпръсквач Турбо – T 380
За напояване на големи площи.
Може да се използва заедно с
разпръсквачи Турбо T 50 и T 200, 
както и разпръсквач R140.
Площ за напояване до 380 м2.
Регулиране далечината на струята 6 – 11 м.
Неограничено регулиране на сектора 
25 – 360°.
Функцията на запаметяване осигурява
защита срещу вандалски действия:
пръскачката автоматично се връща 
в предварително програмирания сектор.
Доставя се с 4 дюзи, които могат да се
сменят за различен дебит.
За равномерно напояване използвайте
няколко разпръсквача, всеки предназначен
за напояване на отделен сектор.
дюза 4: 25 – 90°, дюза 3: 91 – 180°, 
дюза 2: 181 – 270°, дюза 1: 271 – 360°.
Вграден филтър.
Надеждно, много-степенно турбо
задвижване.
Свързване: 3/4” женска резба .
Доставя се насипно в кутия.
Цветна опаковка.
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GARDENA Тройник 25 мм x 1/2” мъжка
резба

За свързване на разпръсквач S 80 
и разпръсквачи Турбо T 50 и T 200 към
тръбата. 
Доставя се насипно.

2786 00278607 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”. 
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.

GARDENA Тройник 25 мм x 3/4” мъжка
резба

За свързване на разпръсквачи Турбо T 380
и разпръсквачи R 140 към тръбата.
Доставя се насипно.

2787 00278706 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”.
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.

GARDENA Тройник 25 мм x 3/4” женска
резба 

За поставяне на дренажен клапан към
тръбата.
Доставя се насипно.

2790 00279000 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”.
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.

GARDENA Дренажен клапан

За автоматично изтичане на водата,
когато системата е изключена. 
Монтира се в най-ниската точка на
системата.
С 3/4” резба.
Цветна опаковка.

2760 00276009 CR 10

GARDENA Тройник 25 мм

За разклоняване на тръбата. 
Доставя се насипно.

2771 00277105 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”. 

GARDENA L-приставка 25 мм

За смяна на посоката на свързващата
тръба. 
Доставя се насипно.

2773 00277303 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”. 

GARDENA Съединител 25 мм

За удължаване на тръбата. 
Доставя се насипно.

2775 00277501 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”. 

GARDENA Накрайник 25 мм

За запушване на свързващата тръба. 
Доставя се насипно.

2778 00277808 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”. 

GARDENA Съединител 25 мм x 3/4”
женска резба 

За свързване към входяща кутия,
изходяща кутия, централния филтър 
и разпръсквачи S 80/300. 
Също така и за директно свързване на
системата към водопровода в дома.
Доставя се насипно.

2761 00276108 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”.
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.
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GARDENA ”Profi” комплект за
съединяване с максимален дебит 

За тръбопроводи и поливни системи.
За свързване на подземната мрежа към
крана с използване на фитингите ”Profi”.
Съдържа: съединение към крана 
с адаптер за кранове 26.5 мм (G 3/4) 
и 33.3 мм (G 1) резби.
2 ”Profi” свръзка за максимален дебит към
маркучи 19 мм (G 3/4).
Цветна опаковка.

1505-23 00150545 CR 3

GARDENA Приставка за съединяване
25 мм x 1” женска резба 

За свързване на тръбата към кутията за
клапани за напояване V1 и V3. 
Също така и за директно свързване на
системата към водоснабдителната
система в дома.
Доставя се в разглобен вид.

2762 00276207 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”.
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.

GARDENA Входяща кутия

За свързване в земята на свързващата
тръба и системата от разпръсквачи.
Доставя се в готов за монтиране вид, 
с ”Profi” свръзките за крана.
С 3/4” мъжка резба.
С капак за затваряне.
Осигурена защита срещу замръзване 
с дренажен клапан.
Цветна опаковка.

2795 00279505 CR 3

GARDENA Адаптер

За осигуряване на постоянна устойчива
връзка между крана и крайната точка на
свързване. За кранове с 26.5 мм (G 3/4) 
и 33.3 мм (G 1) резби. 
Със скоба за обезопасяване на маркуча. 
За 19 мм (3/4”) маркучи.
Също така за свързване от 19 мм (3/4”)
към 25 мм свързваща тръба със свързване
с Арт. No. 2763. 
Цветна опаковка.

1513 00151306 CR 4

GARDENA Централен филтър

Поставя се в началото на системата.
Може да се монтира под или над земята.
Филтърът се сваля лесно за почистване.
Може да се използва и при свързване към
помпи и друго оборудване за напояване. 
С 3/4” резба.
Цветна опаковка.

1510 00151009 CR 2

GARDENA Свързваща тръба

Може да се положи над или под земята.
Устойчива на UV лъчи, не пропуска
светлина, удължен живот и устойчива на
атмосферни влиания.
25 мм външен диаметър.
Работно налягане до 6 бара.
Цветна опаковка.

2700 00270007 CR 1
25 м. ролка 

2701 00270106 CR 1
50 м. ролка 

2718 00271806 1
10 м. ролка 

GARDENA Съединител 25 мм x 1”
мъжка резба

За свързване на тръбата към вентила за
поливане. 
Също така и за директно свързване на
системата пръскачки към
водоснабдителната система в дома.
Доставя се насипно.

2763 00276306 CR 10
Опростена технология на свързване 
”бързо и лесно”. 
Самоуплътняваща се приставка за съединяване, 
на винт.
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GARDENA Помпи

GARDENA помпите са сърцето на
водната верига в дома и градината.

Мощни и същевременно лесни за
използване, те отбелязват високи
постижения благодарение на своите
практични и иновативни
характеристики. 

Идеалното решение за всякакъв вид
напояване и изпомпване, както и за
осигуряване на вода за домашни
нужди.

Пълен асортимент иновативни помпи 

Класическа стартерна помпа с всички
качествени характеристики на
добрите помпи.

Идеална цена/отлично действие.

Перфектен потребителски продукт 
с иновативни аксесоари.

Идеална свобода при работа.

Най-добрият модел направен от
висококачествени материали за 
най-взискателните потребители.

Високо работно ниво.
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GARDENA
Градински помпи 

Tехн.характеристики 3000/3 Jet 3000/4 Jet 3500/4 Jet 4000/4 Jet 4000/5 Jet 4000/4 inox 7000/5 inox
Multi 3 Multi 4

Арт. No. 1704 1706 1708 1429 1432 1434 1438
1710 1712 1714

Входящо напрежение 600 W 650 W 700 W 800 W 1,000 W 800 W 1,400 W
Максимален дебит 3000 литра/час 3100 литра/час 3300 литра/час 3600 литра/час 4000 литра/час 4000 литра/час 6000 литра/час
Максимално налягане 32 м/3.2 бара 35 м/3.5 бара 40 м/4.0 бара 42 м/4.2 бара 49 м/4.9 бара 36 м/3.6 бара 45 м/4.5 бара
Макс. дълбочина на самозасмукване 7 м 7 м 7 м 9 м 9 м 8 м 8 м
Захранваща турбина Jet Jet Jet Jet Jet 3 степени 4 степени
Приблизително тегло 6.1 кг 6.2 кг 6.5 кг 9.5 кг 10.3 кг 10.5 кг 14 кг
Захранващ кабел 1.5 м H05 RNF 1.5 м H05 RNF 1.5 м H05 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF

Подходящата помпа за градината

За кладенци, естествени извори или добиване
на дъждовна вода от контейнери.

Градинските помпи GARDENA, помпите
за дъждовна вода и потопяемите помпи,
осигуряват оптимално използване на
алтернативни източници за вода.

GARDENA Градински помпи 

Модели с висока способност за
засмукване и работа под налягане.
Леки и издръжливи.
Разнообразни приложения: за напояване,
за увеличаване на налягането, за
изпомпване на дъждовна вода и
хлорирана вода в басейни. 
Морска вода, агресивни и лесно запалими
субстанции, както и храна, не бива да се
подават към помпите.
Висока надеждност благодарение на
двойно уплътнената система между
двигателя и механизма на помпата. 
Автоматична термична защита
предпазваща помпата от претоварване.
Отвор за изтичане на водата в случай на
риск от замръзване.
Може да се отвори без инструменти.
Съединителна резба 33.3 мм (G 1).
Цветна опаковка.

1704 00170406 CR 1
Classic Градинска помпа 3000/3 Jet

IP X4

1706 00170604 1
Classic Градинска помпа 3000/4 Jet

IP X4

1708 00170802 CR 1
Classic Градинска помпа 3500/4 Jet
Доставя се с 
2 x съединение за крана, Арт. No. 902, 
2 x свръзки за маркуч, Арт. No. 915

IP X4

Напояване
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Градински помпи 

1434 00143400 1
Premium Градинска помпа 4000/4  inox Multi 3
Висококачествена градинска помпа.
Ефективна и тиха благодарение на тристепенния
механизъм на помпата с inox-ускорители.

IP X4

1438 00143806 1
Premium Градинска помпа 7000/5  inox Multi 4
Висококачествена градинска помпа.
Ефективна и тиха благодарение на четиристепенния
механизъм на помпата с inox-ускорители.

IP X4

GARDENA Градински помпи 

Разнообразни приложения: за напояване,
за увеличаване на налягането, за
изпомпване на дъждовна вода и
хлорирана вода в басейни. 
Морска вода, агресивни и лесно запалими
субстанции, както и храна, не бива да се
подават към помпите. 
Висока надеждност благодарение на
двойно уплътнената система между
двигателя и механизма на помпата. 
Автоматична термична защита
предпазваща помпата от претоварване.
Отвор за изтичане на водата в случай на
риск от замръзване.
Може да се отвори без инструменти.
Съединителна резба 33.3 мм (G 1).
Цветна опаковка.

1429 00142908 CR 1
Comfort Градинска помпа 4000/4 Jet
Градински помпи с нисък шум.
За използване в дома и в градината. 

IP X4

1432 00143202 1
Comfort Градинска помпа 4000/5 Jet
Мощна градинска помпа с нисък шум.
За използване в дома и в градината. 

IP X4

GARDENA Комбинирана оферта за
градинска помпа 

Комплект с включени 20 м. маркуч 
и фитинги и 3.5 м.смукателен маркуч 
и смукател.
Цветна опаковка.

1710 00171007 CR 12
Classic Градинска помпа 3000/3 Jet

Продава се само на палети по 12 броя!

1712 00171205 6
Classic Градинска помпа 3000/4 Jet

1714 00171403 CR 6
Classic Градинска помпа 3500/4 Jet
Доставя се с 
2 x съединение за крана, Арт. No. 902, 
2 x свръзки за маркуч, Арт. No. 915

IP X4
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Изключително безшумна помпа. 

Висококачествени материали като
неръждаема стомана и керамично
покритие за дълъг живот и надеждна
работа на помпата. 

Най-добрите модели с здрава inox
рамка.

Помпа за дъждовна вода 2000/1

Ъглова, телескопична тръба за
окачване на помпата в колекторите 
за дъждовна вода. 

С регулиращ и затварящ клапан.

Потопяема дълбочинна помпа
6000/5 aвтоматик

Подходяща и за поливане, и за
захранване с вода за битови нужди.

Автоматично влючване и изключване
при необходимост на вода. 

Защита срещу работа на сухо 
и изключване на помпата, когато 
няма повече вода за изпомпване.

Термична защита на мотора срещу
претоварване.

Помпа за дълбоки кладенци 
4000/6  inox

Мощна и устойчива  inox Помпа за
работа под вода за изпомпване на
чиста вода от големи дълбочини.

Идеалното решение за използване 
в кладенци с диаметър 100 мм (4”). 

Технически данни 2000/1 6000/3 6000/5 6000/5 automatic 4000/5 inox 4000/6 inox
Арт. No. 1466 1469 1473 1476 1479 1474

Входящо напрежение 300 W 800 W 1100 W 1050 W 1000 W 1200 W
Максимален дебитт 2200 литра/час 6000 литра/час 6000 литра/час 6000 литра/час 4000 литра/час 4000 литра/час 
Максимално налягане 11 м/1.1 бара 33 м/3.3 бара 45 м/4.5 бара 45 м/4.5 бара 55 м/5.5 бара 60 м/6.0 бара 
Макс. дълбочина на потапяне 7 м 13 м 13 м 13 м 13 м 13 м
Захранващ ротор 1 стъпални 3 стъпални 4 стъпални 4 стъпални 5 стъпални 8 стъпални 
Макс. температура на водата 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Приблизително тегло 4.5 кг 9 кг 9.5 кг 8 кг 11.5 кг 11.2 кг
Захранващ кабел 10 м H05 RNF 15 м H07 RNF 15 м H07 RNF 15 м H07 RNF 15 м H07 RNF 15 м H07 RNF
Диаметър на помпата 17 см 14.9 см 14.9 см 15.1 см 12.3 см 9.8 см
Укрепващо въже – 10 м 10 м 15 м 15 м 15 м

Мощни специализирани помпи  за колектори с дъждовна вода,
естествени водоизточници и кладенци 

GARDENA Дълбочинни помпи
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GARDENA Classic Помпи за колектори
за дъждовна вода 2000/1

За захранване на микро капковата
система, както и за удобство при пълнене
на контейнери за вода.
Ъглова, телескопична тръба за окачване
на помпата в колекторите за дъждовна
вода.
С регулиращ и затварящ клапан и скоба за
закрепване на кабела. 
Безшумни с автоматична термична защита
предпазваща помпата от претоварване.
Интегриран филтър.
Цветна опаковка.

GARDENA Дълбочинни потопяеми
помпи 

За захранване на поливни системи, 
както и за изпомпване на вода от големи
дълбочини. 
Помпата може постоянно да бъде
потопена под вода.
С многостъпален мощен захранващ ротор.
Отговаря на резба 33.3 мм (G 1),
подходяща за свързване към маркучи
GARDENA.
С укрепващо въже за потапяне на
помпата.
Течност: чиста прясна вода.
Морска вода, агресивни и лесно запалими
субстанции, както и храна, не бива да се
подават към помпите.
Безшумни с автоматична термична защита
предпазваща помпата от претоварване.
Цветна опаковка.

1466 00146609 CR 1

IP X8

1469 00146906 CR 1
Classic Потопяема помпа 6000/3
С поплавък за автоматизирана работа

IP X8

1473 00147309 1
Classic Потопяема помпа 6000/5
С поплавък за автоматизирана работа

IP X8

1479 00147903 1
Premium Потопяема дълбочинна помпа 
4000/5 inox
Неръждаема, здрава стоманена рамка.
Идеалното решение за използване в сондажи 
с минимум Ø 125 мм.

IP X8

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA 
Потопяеми помпи 

1474 00147408 CR 1
Premium Помпа за дълбоки кладенци 
4000/6 inox 
Неръждаема, здрава стоманена рамка.
Идеалното решение за използване в кладенци 
с диаметър 100 мм. 

IP X8

1476 00147606 CR 1
Comfort Потопяема дълбочинна помпа 
6000/5 Автоматик 
С интегрирана електроника.

IP X8

GARDENA Comfort Потопяема
дълбочинна помпа 6000/5 Автоматик

За автоматично снабдяване с вода на
дома и градината директно от
водоизточник или цистерна. 
Електронен пресостат и сензор за
отчитане на дебита, автоматично
включване и изключване на помпата
според нуждите от снабдяване с вода. 
Предпазител срещу работа на сухо,
който се активира при спадане на нивото
на водата. 
Предпазител за обратно засмукване за
намаляване на времето за обратно
засмукване.
В случай на монтиране за постоянно
ползване препоръчваме да се използва
маркуч, устойчив на силно налягане. 
Цветна опаковка.
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GARDENA Хидрофорни уредби/Помпи с електронен пресостат за високо налягане

Иновативно поколение помпи за напълно автоматизирано захранване
с вода

Защо да хабите ценната питейна вода
за напояване на градината, пране на
дрехите или за тоалетната при
положение, че има и други
водоизточници?

GARDENA хидрофорни уредби и
помпите с електронен пресостат за
високо налягане, автоматично
разпределят водата за използване в
дома и градината.

Осигуряване на вода за
домашни нужди

Хидрофорни уредби 
с разширителен съд

С интегрален вентил против
препълване и възвратен
клапан.

Просто разопаковайте и
свържете благодарение на
свръзките, които се доставят
стандартно.

Големия отвор за напълване и
вентила за обезвъздушаване
осигуряват бърза и лесна
употреба.

Много компактният и
спестяващ място дизайн с
вграден манометър и
пресостат за налягането
осигуряват лесно управление
и транспортиране.

Помпи с електронен
пресостат за високо
налягане с информационен
дисплей

Пълен контрол на всички
функции на помпата, като
входящ дебит и налягане 
и показване на
неизправностите на
системата (например –
изпразване на резервоара).

Особено компактни, 
идеални за мобилно
използване в градината.
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Помпи с електронен
пресостат за високо налягане
с информационен дисплей

1483 00148306 1
Classic Помпа с електронен пресостат за
високо налягане 4000/5 electronic plus

IP X4

1481 00148108 CR 1
Classic Помпа с електронен пресостат за
високо налягане 4000/4 electronic plus

IP X4

1765 00176507 1
Comfort Помпа с електронен пресостат за
високо налягане с информационен дисплей
4000/5 LCD

IP X4

1767 00176705 CR 1
Comfort Помпи с електронен пресостат за
високо налягане с информационен дисплей
5000/5 LCD

IP X4

1769 00176903 1
Premium Помпи с електронен пресостат за 
високо налягане с информационен 
дисплей 6000/5  inox LCD
Неръждаем стоманен капак.
Абсолютно безшумна.

IP X4

GARDENA Помпи с електронен
пресостат за високо налягане 

Автоматично използване на непитейна
вода – за напояване на градини или
домашни нужди.
Вграден филтър с голям обем и ситна
мрежа.
Прозрачна капачка, изважда се за пълнене
на помпата. 
Ротационен превключвател за
оптимизирано само-засмукване. 
Електронен пресостат- автоматично
включва помпата, когато има нужда от
вода и след това отново я изключва.
Вградената защита за работа на сухо
предотвратява повреждане на помпата в
случай, че нивото на водата спадне. 
Автоматично изключване при достигане на
изходящото налягане.
Входящото налягане е фабрично
зададено. 
Може да се промени в оторизирания
сервиз GARDENA (не за Арт. No. 1481/
1483).
Вграденият възвратен клапан осигурява
намалено време за повторно засмукване.
LCD дисплей с функция и индикатор за
грешки (не за Арт. No. 1481/1483).
2 изхода, единият е въртящ. 
Автоматична термична защита
предпазваща помпата от претоварване.
Дренажна пробка за изпразване на
помпата преди падане на първите слани. 
Гумени крачета за поемане на вибрациите
и намаляване на шума при работа.
Течности, с които може да се ползва:
чиста прясна вода. 
Морска вода, агресивни и леснозапалими
течности и храни не трябва да се
изпомпват.
Съответстваща резба: 33.3 мм (G 1).
Цветна опаковка. 

Технически данни 4000/4 4000/5 4000/5 LCD 5000/5 LCD 6000/5 inox LCD
electronic plus electronic plus

Арт. No. 1481 1483 1765 1767 1769

Входящо напрежение 800 W 1,000 W 1,000 W 1,300 W 1,000 W
Максимален дебит 3,600 литра/час 3,600 литра/час 3,600 литра/час 4,500 литра/час 5,500 литра/час 
Макс. височина на изхвърляне 44 м 50 м 50 м 52 м 46 м
Макс. налягане = изходно налягане 4.4 бара 5.0 бара 5.0 бара 5.2 бара 4.6 бара 
Минимално налягане на включване 2.0 ± 0.2 бара 2.0 ± 0.2 бара 2.0 ± 0.2 бара 2.0 ± 0.2 бара 2.0 ± 0.2 бара
Макс. самозасмукваща дълбочина 9 м 9 м 9 м 9 м 8 м
LC дисплей – – x x x
Макс. температура на водата 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Захранващ ротор Jet Jet Jet Jet 4 стъпени 
Приблизително тегло 10.5 кг 11.0 кг 11.0 кг 11.0 кг 13.0 кг
Захранващ кабел 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF
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GARDENA Хидрофорни уредби 
с разширителен съд 

Напълно автоматизирано захранване 
с вода на дома и градината.
Лесно се монтира, защото филтърът 
и възвратният клапан са вградени и не са
необходими допълнителни елементи за
монтаж. 
Бързо и лесно използване благодарение
на големия отвор за пълнене, въртящият
се селекторен ключ за функциите и
преливния вентил.
Много компактният и спестяващ място
дизайн с вграден манометър и пресостат
за налягането, осигуряват лесно
управление и транспортиране.
Автоматична термична защита
предпазваща помпата от претоварване.
Голям обем на резервоара за вода (24 л).
Входното и изходното налягане на
помпата са фабрично зададени. 
Могат да се променят в оторизирания
сервиз GARDENA.
Отвор за изтичане на водата за
изпразване на помпата.
Среда за използване на помпата: чиста
прясна вода.
Морска вода, агресивни и леснозапалими
течности и храни не трябва да се
изпомпват.
Съединителна резба 33.3 мм (G 1).
Цветна опаковка.

1770 00177023 CR 1
Classic Хидрофорни уредби с разширителен
съд 3000/4

IP X4

1772 00177221 1
Classic Хидрофорни уредби с разширителен
съд 4000/5

IP X4

1774 00177429 CR 1
Comfort Хидрофорни уредби с разширителен
съд 5000/5

IP X4

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Хидрофорни
уредби с разширителен съд

Технически данни 3000/4 4000/5 5000/5 5000/5 inox
Арт. No. 1770 1772 1774 1775

Входящо напрежение 650 W 850 W 1100 W 1200 W
Максимален дебит 2800 литра/час 3500 литра/час 4500 литра/час 4500 литра/час
Максимална височина на изхвърляне 40 м 45 м 50 м 50 м
Максимално налягане 4.0 бара 4.5 бара 5.0 бара 5.0 бара 
Минимално налягане на включване 1.5 бара  ± 0.1 бара 2.0 бара  ± 0.1 бара 2.0 бара  ± 0.1 бара 2.0 бара  ± 0.1 бара 
Максимална  самозасмукваща дълбочина 8 м 8 м 8 м 8 м
Максимална температура на водата 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Механизъм на помпата Jet Jet Jet Jet
Приблизително тегло 12.8 кг 13.7 кг 15.5 кг 15.5 кг
Свързващ кабел 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF 1.5 м H07 RNF

1775 00177504 1
Premium Хидрофорни уредби с разширителен
съд 5000/5  inox
Воден резервоар от неръждаема стомана.

IP X4
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GARDENA Потопяеми и Дренажни помпи за мръсна вода

Мощен помощник за изсмукване на вода между и от контейнери

Сблъсквали ли сте се с проблема наводнено
мазе  или основи на сградата? 

GARDENA дренажните помпи са идеалното
решение за бързо отводняване и изпомпване
на чиста до силно замърсена вода.

Отводняване

Потопяеми и дренажни помпи за мръсна
вода с иновативната система Аquasensor.

Автоматично се задейства при минимално
ниво на водата 5 мм. 

Изцяло регулируеми сензори за входно и
изходно ниво на водата, действащи
независимо един от друг.

Компактни и без поплавък за вкл/изкл:
идеалното решение за ограничени
пространства.

Потопяеми дренажни помпи

Равномерно засмукване на до 1 мм.
(за подсушаване).

Потопяеми и Дренажни помпи за мръсна
вода с поплавък.

Входно и изходно ниво: неограничено
разнообразие, контролирано панел държач за
кабела. 

Допълнително устройство за лесно
превключване на ръчен контрол.
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GARDENA Потопяеми дренажни помпи

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Потопяеми
дренажни помпи

1780 00178006 CR 1
Classic Потопяема дренажна помпа 7000

IP X8

GARDENA Потопяеми
помпи

1777 00177702 CR 12
Classic Потопяема дренажна помпа 6000

Продава се само по 12 броя!

IP X8

Технически данни 6000 7000 9000 aquasensor 13000 aquasensor 21000 inox
Арт. No. 1777 1780 1783 1785 1787

Входящо напрежение 220 W 250 W 320 W 650 W 1000 W
Максимален дебитт 6000 литра/час 7000 литра/час 9000 литра/час 13000 литра/час 21000 литра/час
Максимално налягане 5 м/0.5 бара 6 м/0.6 бара 7 м/0.7 бара 8 м/0.8 бара 11 м/1.1 бара
Макс. дълбочина на потапяне 8 м 8 м 8 м 8 м 8 м
Равномерно засмукване до 5 мм 1 мм 1 мм 1 мм 3 мм
Макс. температура на течността 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм 5 мм
Макс. температура на водата 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Приблизително тегло 3.8 кг 4.3 кг 3.8 кг 5.4 кг 8.3 кг
Захранващ кабел 10 м H05 RNF 10 м H05 RNF 10 м H05 RNF 10 м H07 RNF 10 м H07 RNF

GARDENA Потопяеми дренажни помпи

Лесни за управление стабилни потопяеми
помпи за изсмукване, отводняване и
изпомпване на вода между и от
контейнери. 
За чиста и леко замърсена вода с до 5 мм.
диаметър на частиците. 
Превключвател (с изключение на 
Арт. No. 1777) за равномерно засмукване
до 1 мм (отводняване), при минимално
ниво на водата.
Артикули No. 1777, 1780, 1787: с
поплавък за включване и изключване.
Неограничено управление, осигурявано от
панел държач за кабела (с изключение на
Арт. No. 1777).
Устройство за превключване към ръчно
управление (с изключение на 
Aрт. No. 1777).
Aртикул No. 1783, 1785: 
Aquasensor, който автоматично
задейства помпата при минимално ниво
на водата 5 мм. 
Автоматични сензори за входно и изходно
ниво, които работят самостоятелно. 
Роторът на помпата е с ниско износване,
което гарантира дълъг живот на помпата.
Термозащита, която предпазва мотора от
претоварване.
Универсален щуцер за 13 мм (1/2”), 
16мм (5/8”), 19 мм (3/4”), 25 мм (1”), 
38 мм (1 1/2 ) маркучи (всички модели) 
и 50 мм (2”) маркучи (за Aрт. No. 1787).
Свързваща резба 41.9 мм (G 1 1/4), 
за модел 21000 неръждаема стомана: 
47.8 мм (G1 1/2).
10 м специален свързващ кабел за
различни приложения и за отводняване на
басейни и градински езера. 
Не трябва да се изпомпват солена вода,
агресивни и лесно запалими субстанции.
Безшумен и без нужда от поддръжка
мотор с висок капацитет.
Цветна опаковка.

1783 00178303 1
Comfort Потопяема дренажна помпа 
9000 aquasensor
С аквасензор: задейства се автоматично при ниско
ниво на водата 5 мм.

IP X8

1785 00178501 CR 1
Comfort Потопяема дренажна помпа 
13000 aquasensor
С аквасензор: задейства се автоматично при ниско
ниво на водата 5 мм.

IP X8

1787 00178709 1
Premium Потопяема дренажна помпа 
21000 inox
Обвивката на помпата е от неръждаема стомана.

IP X8

Мощна иновативна гама помпи 
за изпомпване на чиста и леко
замърсена вода.

Comfort потопяема дренажна помпа
9000/13000 

Мощна потопяема дренажна помпа
благодарение на технологията Аquasensor
вече и за ниски нива на водата от 5 мм.



73

GARDENA Потопяеми дренажни помпи за мръсна вода

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Помпи за мръсна вода

1790 00179003 CR 12
Classic Помпа за мръсна вода 6000

Продава се само по 12 броя!

IP X8

За разнообразни приложения за
изпомпване на мръсна вода между и
от контейнери с диаметър на
частиците до 38 мм.

Premium Помпа за мръсна вода 20000 inox

Най-висококачественият модел от гамата
продукти с корпус от неръждаема стомана.

За използване при
високо натоварване 

Технически данни 6000 7500 8500 aquasensor 13000 aquasensor 20000 inox
Арт. No. 1790 1795 1797 1799 1802

Входящо напрежение 220 W 340 W 380 W 680 W 1050 W
Максимален дебитт 6000 литра/час 7500 литра/час 8300 литра/час 13000 литра/час 20000 литра/час
Максимално налягане 5 м/0.5 бара 6 м/0.6 бара 6 м/0.6 бара 9 м/0.9 бара 11 м/1.1 бара
Макс. дълбочина на потапяне 8 м 8 м 8 м 8 м 8 м
Макс. температура на течността 25 мм 25 мм 30 мм 30 мм 38 мм
Макс. температура на водата 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C 35 °C
Приблизително тегло 3.8 кг 4.3 кг 4 кг 5.6 кг 8.3 кг
Захранващ кабел 10 м H05 RNF 10 m H05 RNF 10 м H05 RNF 10 м H07 RNF 10 м H07 RNF

GARDENA Помпи за мръсна вода

Лесни за използване здрави помпи за
мръсна вода,отводняване и изпомпване
на мръсна вода между и от контейнери.
Артикули No. 1790, 1795, 1802: с
поплавък за включване и изключване. 
Неограничено разнообразие от
приложения панел държач за кабела
(с изключение на Арт. No. 1790).
Устройство за превключване към ръчно
управление (с изключение на 
Aрт. No. 1790).
Артикули No. 1797, 1799: aquasensor
задейства помпата автоматично при
минимално ниво на водата само 65 мм.
Неограничена настройка на сензорите за
входно и изходно ниво, които работят
независимо един от друг. 
Роторът на помпата е с ниско износване,
което осигурява дълъг живот.
Термозащита, която предпазва мотора от
претоварване.
Универсален щуцер за 13 мм (1/2”), 
16мм (5/8”), 19 мм (3/4”), 25 мм (1”), 
38 мм (1 1/2 ) маркучи (всички модели) 
и 50 мм (2”) маркучи (за Aрт. No. 1802).
Свързваща резба 41.9 мм (G 1 1/4), 
за модел 20000 неръждаема стомана: 
47,8 мм (G1 1/2).
10 м специален свързващ кабел за
разнообразни приложения, както и за
дренаж на строителни изкопи и градински
езера. 
Не трябва да се изпомпват солена вода,
агресивни и леснозапалими субстанции.
Безшумен и без нужда от поддръжка
мотор с висок капацитет.
Цветна опаковка.

1795 00179508 1
Classic Помпа за мръсна вода 7500

IP X8

1797 00179706 CR 1
Comfort Помпа за мръсна вода 
8500 aquasensor
С аквасензор: задейства се автоматично при ниско
ниво на водата 65 мм.

IP X8

1799 00179904 CR 1
Comfort Помпа за мръсна вода 
13000 aquasensor
С аквасензор: задейства се автоматично при ниско
ниво на водата 70 мм.

IP X8

1802 00180207 1
Premium Помпа за мръсна вода 20000 inox
Корпусът на помпата е от неръждаема стомана.

IP X8
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Има пълна гама приставки за всички
помпи GARDENA. 

Нашите аксесоари са съвместими даже
и с продуктите на конкурентните ни!

Всичко необходимо за помпата 
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GARDENA Аксесоари за помпи

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Аксесоари за помпи 

GARDENA Засмукваща част

Вакуумно устойчив подсилен спирален
маркуч.
Готов за свързване.
Със смукател с възвратен клапан к-т.
Ø 25 мм (1”).
За помпи с 33.3 мм (G 1) мъжка резба.
Цветна опаковка.

GARDENA Засмукващ маркуч

Вакуумно устойчив подсилен спирален
маркуч.
Готов за свързване.
За удължаване на засмукващата част или
за използване със смукателя.
3.5 м. дължина. 
Ø 25 мм (1”).
Съответстваща резба 33.3 мм (G 1).
Цветна опаковка.

GARDENA Засмукващ маркуч

Вакуумно устойчив подсилен спирален
маркуч.
Доставя се на ролки без фитинги. 

GARDENA Фитинги към засмукващия
маркуч
За устойчиво вакуумизирано свързване на
засмукващия маркуч, продава се на метър
(Арт. No. 1720/1721), за помпи.
Със скоба за маркуча.
С 33.3 мм (G 1) женска резба.
Цветна опаковка.

1411 00141109 CR 2
3.5 м. дължина 

1418 00141802 CR 2
7 м. дължина 

1412 00141208 CR 2

1720-22 00172028 50 м
19 мм (3/4”) – 50 м

1721-22 00172127 45 м
25 мм (1”) – 45 м

1722-22 00172226 25 м
32 мм (5/4”) – 25 м

Продава се само на цели ролки 

1723 00172301 6
19 мм (3/4”)

1724 00172400 6
25 мм (1”)
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Аксесоари за помпи 

GARDENA Смукател с възвратен клапан 

За маркучи за засмукване, 
(Арт. No. 1720/1721).
Възвратен клапан за намаляване на
времето на повторно засмукване.
Продава се със скоба за маркуча.
Цветна опаковка.

GARDENA Смукател с възвратен клапан

Изработен от висококачествен
метал/пластмаса 
За другите елементи виж Арт. No. 1726,
1727.

GARDENA Засмукващ маркуч за
дренажни отвори 

За устойчиво вакуумизирано свързване на
помпата към дренажни отвори или тръбни
системи.
0.5 м. дължина, Ø 25 мм (1”).
с 33.3 мм (G 1) женска резба в двата края
на маркуча.
Цветна опаковка.

GARDENA  Филтър за помпи

Защитава помпата (Градински помпи,
хидрофорни уредби) от замърсяване.
Филтърът може да се измива.
Препоръчва се в частност за използване
при изпомпване на песъклива вода.
С 33.3 мм (G 1) резба.
Цветна опаковка.

GARDENA Поплавък

За използване с дълбочинни потопяеми
помпи, градински помпи и хидрофорни
уредби.
Включва и изключва помпата автоматично
според нивото на водата.
Доставя се със специален захранващ
кабел H07 RNF.
Цветна опаковка.

GARDENA Електронен пресостат с
защита срещу работа на сухо 

Идеално решение за конвертиране на
градинските помпи към хидрофорни
уредби .
Изпълнява 3 функции:
– електронният пресостат автоматично се

активира, когато налягането спадне и се
изключва, когато се върне нормалното
налягане.

– функцията за защита срещу работа на
сухо предпазва помпата от повреждане
когато нивото на водата спадне.

– автоматично регулиране на изходящото
налягане.
Входното налягане (приблизително 
2.0 бара) е зададено фабрично.

С 33.3 мм (G 1) резба.
Цветна опаковка.

1726 00172608 4
19 мм (3/4”)

1727 00172707 4
25 мм (1”)

1728 00172806 4
19 мм (3/4”)/25 мм (1”)

1729 00172905 4

1731 00173100 2
Дебит до 3,000 литра/час 

1730 00173001 2
Дебит до 6,000 литра/час 

1735 00173506 2

1739 00173902 2

IP X4
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Аксесоари за помпи 

GARDENA Предпазител за помпа 
срещу работа на сухо 

Автоматично изключва помпата, когато
нивото на водата спадне.
Идеалното решение за използване 
с градински помпи и дълбочинни
потопяеми помпи.
С 33.3 мм (G 1) резба.
Цветна опаковка.

GARDENA Коляно-фитинг за потопяеми
помпи 

За свързване на потопяеми помпи 
с женска резба към системата от маркучи
GARDENA.
Цветна опаковка.

GARDENA Нипел за помпи

Ширина 33.3 мм (G 1)/33.3 мм (G 1) резба.
За свързване на помпи (дълбочинни
потопяеми помпи, градински помпи и
хидрофорни уредби, помпи) с женска
резба за свързване към системата от
маркучи GARDENA.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект за свързване към
помпа

За свързване на 13 мм (1/2”) маркучи към
помпи с 33.3 мм (G 1) мъжка резба.
Съдържа: 
1 x приставка за свързване към кран с

резба, Арт. No. 902, 
1 x конектор за маркуч, Арт. No. 915.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект за свързване към
помпа

За свързване на 19 мм (3/4”) маркучи към
помпи с 33.3 мм (G 1) мъжка резба.
Profi фитинги осигуряващи работа с по-
голям дебит.
Съдържа: 
1 x приставка за свързване към кран с

резба, Арт. No. 2802, 
1 x конектор за маркуч, Арт. No. 2817.
Цветна опаковка.

GARDENA Електрическа помпа за
бормашина 

Подходяща за всякакви бормашини. 
Максимален дебит 2,400 литра/час.
Максимална височина на изхвърляне 
30 м., максимална дълбочина на
засмукване 3 м.
Максимално налягане 3 бара.
Максимална скорост на бормашината
3,400 об./мин.
Цветна опаковка.

1741 00174107 2

IP X4

1743 00174305 6
33.3 мм (G 1)/33.3 мм (G 1)

1744 00174404 6
42 мм (G 5/4)/33.3 мм (G 1)

1745 00174503 6

1750 00175005 6

1752 00175203 6

1490 00149006 CR 5
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GARDENA Използване на дъждовна вода

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Използване
на дъждовна вода

GARDENA Колектор с филтър за
събиране на дъждовна вода
Лесно отстраняване на мрежичката на филтъра
за почистване, необходимо е само да
повдигнете капака. Балансиран превключвател
за промяна от режим събиране в режим
несъбиране. Защита от препълване на
резервоара за дъждовна вода.
90 мм напълно съответстващ на DIN.
Опция за директно монтиране на
инсталационните тръби (Ø 50 мм).
Съвместим с всички олуци Ø 96 – 110 мм.
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект за свързване

За свързване на няколко резервоара за
дъждовна вода към олуците на принципа
на скачени съдове. 
Подходящ за 25 мм (1”) маркуч (не се
доставя в опаковката).
Листовка с информация за използване.

GARDENA Капак за резервоара за
дъждовна вода 
За защитаване на събраната дъждовна вода от
замърсяване и развиване на бактерии. Може да
се наклони назад за по-лесно използване на
събралата се вода. С отвор за монтиране на
маркуч, което позволява лесно използване на
помпата. Възможност за заключване. 
Листовка с информация за ползване.

GARDENA Резервоар за дъждовна вода 
Декоративен, здрав резервоар с дървена
облицовка. Импрегниран под налягане съд за
по-дълъг живот. Може да се боядиса според
индивидуалните предпочитания. Контейнерът 
е облицован с оформено здраво фолио за езера.
Много лесна технология за свързване на
дървените елементи. Устойчив на замръзване.
Съхранението изисква малко пространство. 
Могат да се комбинират няколко резервоара за
дъждовна вода с помощта на комплекта за
свързване, Арт. No. 3815.
Има листовка за упътване на клиента.

3820 00382007 2
Мъжка резба 33.3 (G 1), съвместима с GARDENA
комплект за свързване, Арт. No. 3815

3815 00381505 4

3801 00380102 1
Подходящ за резервоар 400 л

3805 00380508 1
Подходящ за резервоар 800 л

3800 00380003 1
Капацитет 400 л, Ø 80 см

3804 00380409 1
Капацитет 800 л, Ø 110 см

Иновативни продукти, които
осигуряват цялостно решение.

Запазват ценната питейна вода
и използват естествени природни
ресурси.

GARDENA Използване
на дъждовна вода: 

1466 00146609 CR 1

IP X8

GARDENA Classic Помпи за дъждовна
вода 2000/1

Помпа за напояване, за свързване към
разпръсквач или за пълнене на съдове за
напояване.
Ъглова, телескопична тръба за окачване
на помпата в колекторите за дъждовна
вода.
Виж страница 66/67 за повече
информация.
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GARDENA Фитинги/технически маркучи

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA 
Месингови фитинги

7100 00710008 5
За 13 мм (1/2”) и 16 мм (5/8”) маркучи

7102 00710206 5
За 19 мм (3/4”) маркучи

7103 00710305 5
За 25 мм (1”) маркучи

7104 00710404 5
За 32 мм (1 1/4”) маркучи

7106 00710602 10
21 мм (G 1/2) маркучи

7108 00710800 10
26.5 мм (G 3/4) маркучи

7109 00710909 5
33.3 мм (G 1) маркучи

7110 00711005 5
42 мм (G 1 1/4) маркучи

7112 00711203 10
21 мм (G 1/2) маркучи

7114 00711401 10
26.5 мм (G 3/4) маркучи

7115 00711500 5
33.3 мм (G 1) маркучи

7116 00711609 5
42 мм (G 1 1/4) маркучи

7118 00711807 5

Практична гама висококачествени маркови продукти 

За разнообразни приложения 
в промишлеността, професионални
цели и градини. 

GARDENA Съединения за маркучи за
бързо свързване

Твърдата връзка за маркуч може да се
използва, в който и да е край на маркуча.
Идеално решение за селскостопански
нужди, в промишлеността или търговията. 
Доставя се насипно.

GARDENA Съединение с женска резба 

Подходящо за продукти с мъжка резба.
Съединение например към кран.
Доставя се насипно.

GARDENA Съединение с мъжка резба

Подходящо за продукти с женска резба,
например помпи.
Доставя се насипно.

GARDENA Капачка за съединеня

Капачка, която затваря GARDENA
тройника, Арт. No. 7119.
Доставя се насипно.
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Месингови фитинги

GARDENA Тройник

За разклоняване на маркучи и свързване,
напр. 19 мм (3/4”) маркуч към 13 мм (1/2”)
маркуч.
Доставя се насипно.

GARDENA Съединение към
засмукващата и изходящата част 
под налягане 

За използване на линии под налягане 
с до 40 бара работно налягане. 
В частност подходящо за засмукващи
маркучи и маркучи под високо налягане. 
Има защита срещу разхлабване.
Доставя се насипно.

GARDENA Резервно уплътнение 

Подходящо за всички GARDENA месингови
фитинги с резба.
Цветна опаковка.

GARDENA Месингов струйник

Струйник от здрав месинг.
Бързо се монтира към фитингите,
подходящ за всякакъв размер маркучи.
Безкрайно регулираща се струя до пълно
затваряне.
Доставя се насипно.

7119 00711906 2

7120 00712002 5
За 19 мм (3/4”) маркучи 

7121 00712101 5
За 25 мм (1”) маркучи 

7122 00712200 5
За 32 мм (1 1/4”) маркучи

5320 00532006 20

7130 00713009 3
За 13 мм (1/2”) маркучи 

7131 00713108 3
За 19 мм (3/4”) маркучи 

7132 00713207 3
За 25 мм (1”) маркучи 

GARDENA Фитинги за маркучи с резба,
2 части 

Фитинга за маркуч с резба от две части,
плоска уплътняваща шайба с гнездо 
и муфа.
Фитинг за свързване към крана.
Не е подходящ за помпи.
Доставя се насипно.

GARDENA Фитинг за маркучи с резба

За продукти с женска резба като 
GARDENA Месингов фитинг от две части 
за свързване към крана 19 мм (3/4”), 
Арт. No. 7155.
Доставя се насипно.

GARDENA Фитинг за маркучи с резба, 
с О-пръстен 

Месингова муфа за маркуча с уплътняващ
О-пръстен. 
Доставя се насипно.

7140 00714006 10
26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2”) маркучи 

7141 00714105 10
33.3 мм (G 1) резба/19 мм (3/4”) маркучи 

7142 00714204 5
33.3 мм (G 1) резба/25 мм (1”) маркучи 

7143 00714303 10
33.3 мм (G 1) резба/13 мм (1/2”) маркучи 

7144 00714402 10
26.5 мм (G 3/4) резба/19 мм (3/4”) маркучи 

7146 00714600 10
26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2”) маркучи 

7147 00714709 10
26.5 мм (G 3/4) резба/19 мм (3/4”) маркучи 

7148 00714808 10
33.3 мм (G 1) резба/19 мм (3/4”) маркучи 

7149 00714907 10
47.9 мм (G 1 1/2) резба/
32 мм (1 1/4”) маркучи 
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GARDENA Месингови
фитинги за маркучи с резба 

GARDENA Фитинг за маркучи с резба,
3-части

Фитинг от 3-части с резба, плоска
уплътняваща шайба за маркуча и нипел
муфа .
За удължаване на маркуча.
Доставя се насипно.

GARDENA Двойник за свързване към
крана 19 мм (3/4”)

За захранване на 2 аксесоара за
напояване.
За разклоняване на маркуча.
За свързване, напр. 19 мм (3/4”) маркуч
към 13 мм (1/2”) маркуч.
Доставя се насипно.

7151 00715102 5
26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2”) маркучи 

7152 00715201 5
33.3 мм (G 1) резба/19 мм (3/4”) маркучи 

7155 00715508 5
26.5 мм (G 3/4) резба 

5321 00532105 10
1/2” – Съдържа: 5 броя

GARDENA Месингов струйник 

Безкрайно регулираща се струя до пълно
затваряне.
Фиксира щуцера за маркуча.
Доставя се насипно.

GARDENA Месингов струйник –
луксозен

Безкрайно регулиране от силна струя до
фина мъгла.
С щуцер.
Доставя се насипно.

GARDENA Месингов възстановител за
маркуч

Изработена от твърд месинг.
За удължаване на маркуча.
За бързо възстановяване на маркуча: 
изрежете повредения участък на 
маркуча – поставете възстановителя
GARDENA – готово.
Доставя се насипно.

7160 00716000 5
За 13 мм (1/2”) маркучи 

7165 00716505 5
За 13 мм (1/2”) маркучи 

7166 00716604 5
За 19 мм (3/4”) маркучи 

7180 00718004 10
За 13 мм (1/2”) маркучи 

7181 00718103 10
За 19 мм (3/4”) маркучи 

7182 00718202 5
За 25 мм (1”) маркучи 

7183 00718301 5
За 32 мм (1 1/4”) маркучи 

GARDENA Плоски уплътнения за
фитинги за маркучи с резба

За фитинги с женска резба.
Цветен блистер.
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GARDENA Месингови
аксесоари за помпи 

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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опаковка

GARDENA
Скоби за маркуч

GARDENA Скоби за маркуч 

Безконечни скоби, DIN 3017, изработени
от стомана, галванизирани, шестоъгълни
с нарез.
Ширина на скобата 9 мм.
Доставят се: пакети по 2 броя.

GARDENA Месингови скоби

Изработени от топло пресован месинг за
сигурно закрепване на засмукващите
маркучи или маркучите под налягане, 
с галванизирани шестоъгълни болтове 
и нитове. 
Доставя се насипно.

GARDENA Тефлонова лента

За уплътняване на всички резби без
гумено уплътнение или О-пръстен. 
12 м. дължина, 12 мм ширина, 
0.1 мм дебелина.
Цветна опаковка.

7190 00719001 20
Обхват на скобата 10 – 16 мм (1/2”)

7191 00719100 20
Обхват на скобата 12 – 20 мм (1/2”)

7192 00719209 20
Обхват на скобата 20 – 32 мм (3/4”)

7193 00719308 10
Обхват на скобата 25 – 40 мм (1”)

7194 00719407 10
Обхват на скобата 32 – 50 мм (1 1/4”)

7195 00719506 5
Обхват на скобата 40 – 60 мм (1 1/2”)

7196 00719605 5
Обхват на скобата 70 – 90 мм (3”)

7197 00719704 20
Обхват на скобата 7 – 11 мм / ширина на скобата 5 мм

7210 00721004 10
За 19 мм (3/4”) маркучи 

7211 00721103 10
За 25 мм (1”) маркучи 

7212 00721202 10
За 32 мм (1 1/4”) маркучи 

7219 00721905 10

GARDENA Месингови смукателни
клапани 

Комплектовани с цедка, сферичен вентил
и уплътнение.
Вентилът е от месинг, цедката е от фина
неръждаема стомана.
За използване и във вертикално, 
и в хоризонтално положение.
Доставя се насипно.

GARDENA Месингови възвратни
клапани

(Предпазител за обратно засмукване ).
Тялото е изработено от здрав месинг. 
Доставя се насипно.

GARDENA цедка 

Изработена от фина неръждаема стомана.
Цедка за възвратните клапани.
Доставя се насипно.

7220 00722001 5
26.5 мм (G 3/4) резба 

7221 00722100 5
33.3 мм (G 1) резба 

7222 00722209 3
42 мм (G 1 1/4) резба 

7230 00723008 5
26.5 мм (G 3/4) резба 

7231 00723107 5
33.3 мм (G 1) резба 

7232 00723206 3
42 мм (G 1 1/4) резба 

7240 00724005 5
26.5 мм (G 3/4) резба 

7241 00724104 5
33.3 мм (G 1) резба 

7242 00724203 5
42 мм (G 1 1/4) резба 
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GARDENA Месингови
аксесоари за помпи

GARDENA Месингови щуцери

За смукателните и възвратните клапани.
Доставя се насипно.

GARDENA Месингови нипели с резба

С тръбна резба от двата края.
За използване например с помпи.
Доставя се насипно.

GARDENA Месингови редуциращи
нипели с резба

С тръбна резба от двата края.
За използване например с помпи.
Доставя се насипно.

GARDENA Месингови нипели с резба
мъжко/женско

С мъжка /женска резба.
За намаляване на резбата, например за
помпи.
Доставя се насипно.

7250 00725002 5
26.5 мм (G 3/4) резба/19 мм (3/4”) маркучи 

7251 00725101 5
33.3 мм (G 1) резба/25 мм (1”) маркучи 

7252 00725200 3
42 мм (G 1 1/4) резба/32 мм (1 1/4”) маркучи 

7260 00726009 5
26.5 мм (G 3/4) резба 

7261 00726108 5
33.3 мм (G 1) резба 

7262 00726207 5
26.5 мм (G 3/4) мъжка резба/
21 мм (G 1/2) мъжка резба

7263 00726306 5
33.3 мм (G 1) мъжка резба/
26.5 мм (G 3/4) мъжка резба

7264 00726405 5
26.5 мм (G 3/4) мъжка резба/
33.3 мм (G 1) женска резба 

7265 00726504 5
33.3 мм (G 1) мъжка резба/
26.5 мм (G 3/4) женска резба 

7266 00726603 5
33.3 мм (G 1) мъжка резба/
42 мм (G 1 1/4) женска резба 

GARDENA Месингова редуцираща
муфа 

С мъжка/женска резба.
За свързване например на тръба към
фитинг.
Доставя се насипно.

GARDENA Месингова коляно муфа 
с женска резба 

За промяна на посоката, например на
тръба или маркуч. 
Доставя се насипно.

GARDENA Месингова коляно муфа 
с женска и мъжка резба

За промяна на посоката, например на
тръба или маркуч.
Доставя се насипно.

7270 00727006 5
С 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба/
21 мм (G 1/2) женска резба 

7271 00727105 5
С 33.3 мм (G 1) мъжка резба/
26.5 мм (G 3/4) женска резба 

7272 00727204 5
С 42 мм (G 1 1/4) мъжка резба/
33.3 мм (G 1) женска резба 

7273 00727303 5
С 47.9 мм (G 1 1/2) мъжка резба/
42 мм (G 1 1/4) женска резба 

7280 00728003 5
С 26.5 мм (G 3/4) резба 

7281 00728102 5
С 33.3 мм (G 1) резба 

7282 00728201 5
С 42 мм (G 1 1/4) резба 

7283 00728300 5
С 26.5 мм (G 3/4) резба 

7284 00728409 5
С 33.3 мм (G 1) резба 

7285 00728508 5
С 42 мм (G 1 1/4) резба 
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GARDENA Месингови
аксесоари за помпи/
Съединения

GARDENA Колянов свръзка  с резба 

За промяна на посоката, например
захранващ маркуч към перална машина.
Доставя се насипно.

7286 00728607 5
С 26.5 мм (G 3/4) резба/13 мм (1/2”) маркуч

GARDENA Съединител за маркуч 

За удължаване на маркуча и бързо
възстановяване на маркуч.
Цветна опаковка.

GARDENA Тройник 

За разклоняване на маркучи.
Цветна опаковка.

7290 00729000 20
За 4 мм. маркучи – Съдържа: 3 броя

7291 00729109 20
За 6 мм. маркучи – Съдържа: 3 броя

7292 00729208 10
За 8 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

7293 00729307 10
За 10 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

7294 00729406 10
За 12 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

7300 00730006 10
За 4 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

7301 00730105 10
За 6 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

7302 00730204 10
За 8 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

7303 00730303 10
За 10 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

7304 00730402 10
За 12 мм. маркучи – Съдържа: 2 броя

GARDENA Редуциращ тройник

За разклоняване на маркуч.
Цветна опаковка.

GARDENA Права редуцираща
приставка

За свързване на маркучи.
Цветна опаковка.

7310 00731003 10
Ø 4-6-4 мм – Съдържа: 2 броя

7311 00731102 10
Ø 6-4-6 мм – Съдържа: 2 броя

7312 00731201 10
Ø 8-6-8 мм – Съдържа: 2 броя

7313 00731300 10
Ø 8-12-8 мм – Съдържа: 2 броя

7314 00731409 10
Ø 12-6-12 мм – Съдържа: 2 броя

7320 00732000 10
Ø 6-4 мм

7321 00732109 10
Ø 8-6 мм

7322 00732208 10
Ø 12-8 мм
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GARDENA
Технически маркучи 

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA Кранове/
Сферични клапани 

GARDENA Кран с щуцер за маркучи 
с резба

Хромирана матирана повърхност. 
За вътрешни приложения.
Доставя се насипно.

7330 00733007 5
С 21 мм (G 1/2) резба/
за 13 мм (1/2”) маркучи 

7331 00733106 5
С 26.5 мм (G 3/4) резба/
за 19 мм (3/4”) маркучи 

GARDENA Сферичен вентил за кран 

Хромирана матирана повърхност.
За бързо осигуряване на пълния дебит на
водата.
Женска резба в двата края.
Доставя се насипно.

7335 00733502 5
С 21 мм (G 1/2) резба 

7336 00733601 5
С 26.5 мм (G 3/4) резба 

7337 00733700 3
С 33.3 мм (G 1) резба 

GARDENA Спирателен клапан с женска
резба 

Работно налягане: до 12 бара.
Подходящ само за вода.
Женска резба в двата края.
Доставя се насипно.

7340 00734004 5
С 26.5 мм (G 3/4) резба 

7341 00734103 3
С 33.3 мм (G 1) резба 

7342 00734202 3
С 42 мм (G 1 1/4) резба 

GARDENA Приставка за маркуч за
компресиран въздух 

С месингов нипел за вкарване и бързо
свързване.
Цветна опаковка.

7350 00735001 10
За 6 мм GARDENA Прозрачен маркуч 
с текстилно подсилване 

7352 00735209 10
За 9 мм GARDENA Прозрачен маркуч 
с текстилно подсилване 

GARDENA Прозрачен маркуч 

Прозрачен маркуч без подсилване.
Идеалното решение за вътрешни
фонтани, орнаменти на фонтани,фонтанни
помпи,потопяеми помпи и др..
Устойчив на температури – 10° C to + 50° C.
Не съдържа кадмий, олово и барий.
Не съдържа рециклирани замърсители.

+ 50 °C

– 10 °C

4951 00495103 200 м
3 x 1 мм, на пластмасова ролка

4953 00495301 100 м
6 x 1.5 мм, на пластмасова ролка

4955 00495509 80 м
8 x 1.5 мм, на пластмасова ролка

4956 00495608 50 м
10 x 2 мм

4958 00495806 50 м
12 x 2 мм

4960 00496001 50 м
13 x 3 мм

4962 00496209 50 м
16 x 2,5 мм

4964 00496407 40 м
19 x 3 мм

4966 00496605 25 м
25 x 3.5 мм

4968 00496803 25 м
32 x 4 мм

Продава се само на цели ролки
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GARDENA
Технически маркучи 

GARDENA Прозрачен маркуч с
текстилно подсилване 

Прозрачен маркуч със стабилно текстилно
подсилване.
Специално подходящ за компресиран
въздух. 
Устойчив на температури – 10° C to + 50° C.
Не съдържа кадмий, олово и барий.
Не съдържа рециклирани замърсители.

+ 50 °C

– 10 °C

4971 00497107 50 м
6 x 3 мм, на пластмасови ролки, 
максимално налягане 60 бара 

4973 00497305 50 м
8 x 3 мм, на пластмасови ролки, 
максимално налягане 60 бара 

4975 00497503 40 м
9 x 3 мм, на пластмасови ролки, 
максимално налягане 60 бара 

4976 00497602 50 м
10 x 3 мм, максимално налягане 60 бара 

4978 00497800 50 м
13 x 3.5 мм, максимално налягане 36 бара 

Продава се само на цели ролки

GARDENA Зелен прозрачен маркуч

Зелен прозрачен маркуч без подсилване.
Идеален например за вътрешни фонтани,
езерни помпи, орнаменти на фонтани и
особено за аквариуми.
Устойчив на температури – 10° C to + 50° C.
Не съдържа кадмий,олово и барий.
Не съдържа рециклирани замърсители.

+ 50 °C

– 10 °C

4982 00498203 200 м
4 x 1 мм, на пластмасова ролка 

4985 00498500 100 м
6 x 1.5 мм, на пластмасова ролка 

4986 00498609 80 м
8 x 1.5 мм, на пластмасова ролка 

4988 00498807 50 м
10 x 2 мм, на пластмасова ролка 

Продава се само на цели ролки

GARDENA Захранващ маркуч за
перални машини 

PVC маркуч с полиестерно подсилване.
Подходящ за перални машини и машини
за миене на съдове.
Устойчив на температури – 10° C to + 50° C.
Не съдържа кадмий, олово и барий.
Не съдържа рециклирани замърсители.

+ 50 °C

– 10 °C

4990 00499002 40 м
13 x 3.5 мм, максимално налягане 90 бара 

Продава се само на цели ролки

GARDENA Отвеждащ маркуч за 
перални машини

PVC маркуч.
Подходящ за перални машини и машини
за миене на съдове.
Не съдържа кадмий, олово и барий.
Не съдържа рециклирани замърсители.

4992 00499200 40 м
19 x 3,5 мм

Продава се само на цели ролки
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GARDENA aquamotion

Конструиране на езерца

Помпи за езера
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GARDENA aquamotion
Конструиране на езерца

GARDENA Части за поточе

Естествено покритие на повърхността от
истински пясъчник.
За проектиране на уникални естествени
поточета. 
Могат да се комбинират различни части от
коритото. 
Направени от висококачествена усилена с
влакна пластмаса, устойчива на напукване
и на UV лъчи. 

7775 00777506 1
Част от корито от пясъчник – ляв завой –
Приблизителни размери (L x W x H): 78 x 58 x 12 cм

7776 00777605 1
Част за корито от пясъчник – десен завой –
Приблизителни размери (L x W x H): 78 x 50 x 12 cм

7777 00777704 1
Част за корито от пясъчник – прав участък –
Приблизителни размери (L x W x H): 84 x 44 x 12 cм

Мечтаното езерце лесно се превръща в реалност!
Непрекъснато нарастващият асортимент генерира нов потенциал 
за продажби

Висококачествени продукти за
констуиране на езерца са основата
за изграждане на дълготрайни,
красиви водни форми.

Широката гама продукти за
конструиране на езерца дава
възможност на градинарите 
да създадат естествени езерца 
и потоци.

Иновативно решение, лесно,
удобно и надеждно за използване.

Усъвършенствана технология –
широка гама.

Тези помпи впечатляват с тяхната
непрекъсната възможност за работа и
с изключително издръжливия мотор.

Ефективна филтрираща
технология с обширна гама от
фитинги и високоефективни
продукти за лесна и безпроблемна
грижа и поддръжка на езерото. 

Напълно безпроблемно решение 
на грижите за езерото още от първия
ден.

Висококачественото филтриране 
и предимствата на лесното им
управление ги правят изключително
предпочитани за използване. 

Широкият спектър на декоративни
елементи отваря пред Вас безброй
възможности за декорация на
градината и на езерото.

Продукти с усъвършенствано качество
за разнообразна работа.
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GARDENA PVC гъвкаво фолио за езерце 

Индивидуален дизайн на езерцето с
помощта на висококачественото гъвкаво
PVC фолио. 
С различни ширини и дебелини в
зависимост от конкретните приложения. 
Лесно за използвано. 
UV, мразоустойчиво и устойчиво на гниене
(DIN 53387/DIN 53361).
Равномерна плътност по цялото
протежение. 
Не съдържа кадмий, олово, барий.
Не вреди на фауната и флората. 

GARDENA Гъвкаво PE Фолио за езерце 
Индивидуален дизайн на езерото с това
изключително екологично и гъвкаво
полиетиленово (PE) фолио за езерце.
Предлага се в различни ширини и дебелини в
зависимост от приложението.
UV, мразоустойчиво и устойчиво на 
гниене (DIN 53387/DIN 16726/
DIN 53739).
Не съдържа кадмий, олово, 
барий.
Не вреди на фауната и флората.

GARDENA Гъвкаво гумено фолио за
езерце
Висококачествено устойчиво на износване
EPDM фолио (синтетична гума).
Особено подходящо за по-големи езерца.
Много гъвкаво и устойчиво на късане.
Изключителна UV-устойчивост.
Лесно се използва по всяко 
време на годината. 
Не съдържа кадмий, олово и
барий. 
Не вреди на фауната и флората.

7700 00770002 100 м2

0.5 мм, 50 м x 2 м

7701 00770101 CR 100 м2

0.5 мм, 25 м x 4 м

7702 00770200 CR 150 м2

0.5 мм, 25 м x 6 м

7709 00770903 160 м2

0,5 мм, 20 м x 8 м

7703 00770309 100 м2

1 мм, 50 м x 2 м

7704 00770408 CR 100 м2

1 мм, 25 м x 4 м

7705 00770507 CR 120 м2

1 мм, 20 м x 6 м

7706 00770606 CR 160 м2

1 мм, 20 м x 8 м Продава се само на цели ролки

7710 00771009 100 м2

0.5 мм, 25 м x 4 м

7711 00771108 150 м2

0.5 мм, 25 м x 6 м

7712 00771207 150 м2

1 мм, 25 м x 6 м

7713 00771306 200 м2

1 мм, 25 м x 8 м Продава се само на цели ролки

7721 00772105 149 м2

1 мм, 30.4 м x 4.9 м

7722 00772204 231 м2

1 мм, 30.4 м x 7.6 м

Продава се само на цели ролки 

GARDENA PVC Фолио за езерце, 
с цвят на пръст

За декориране на езера, гъвкаво,
висококачествено PVC фолио за езерце. 
Предлага се в различни ширини и
дебелини. 
Лесно се поставя. UV, мразоустойчиво и
устойчиво на гниене 
(DIN 53387/DIN 53361). 
Равномерна плътност по цялото
протежение. 
Не съдържа кадмий, олово, 
барий.
Не вреди на фауната и 
флората.

7725 00772501 100 м2

0.5 мм, 25 м x 4 м

7726 00772600 150 м2

0.5 мм, 25 м x 6 м

7727 00772709 100 м2

1 мм, 25 м x 4 м

7728 00772808 120 м2

1 мм, 20 м x 6 м

7729 00772907 160 м2

1 мм, 20 м x 8 м Продава се само на цели ролки

GARDENA Подложка за поток 

За придаване на естествен вид,
декоративен завършек за езерата и
потоците.
Устойчив на късане, издръжлив PVC
материал с фино покритие с кварц.
UV-устойчив.

7732 00773201 25 м

4 мм, 25 м x 0.4 м

7733 00773300 20 м

4 мм, 20 м x 0.6 м

7734 00773409 12 м

4 мм, 12 м x 1.0 м Продава се само на цели ролки

GARDENA Подложка за езеро

За защита на фолиото за езерцето от
камъни или корени. 
Защитен мъх положен под фолиото на
езерцето идеално допълнение към
пясъчната основа. 
Здрав, негниещ синтетичен материал.
Без рециклирани замърсяващи добавки.
Не съдържа кадмий, олово и барий.
Двойна дебелина в зависимост от
гладкостта на земята под езерцето.

7730 00773003 CR 100 м2

250 гр/м2, 50 м x 2 м

7731 00773102 100 м2

400 гр/м2, 50 м x 2 м

Продава се само на цели ролки
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GARDENA Лепило за гъвкави PVC
фолиа за езерца

PVC лепило специално за GARDENA
гъвкавата настилка за езерцето.
За съединяване на настилки и поправка на
дупки и скъсвания.

GARDENA Комплект лента и чистител 
за РЕ настилки за езерца

Висок клас, изключително леплива лента.
Окомплектоване със средство за
почистване.
За поправка на по-малки дупки или
скъсвания на РЕ настилки за езерца.
Цветна опаковка.

7736 00773607 4
250 мл

7738 00773805 2

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA aquamotion
Конструиране на езерца

GARDENA Градинско езерце

Твърда обшивка, особено подходяща за
по-малко езерца.
Естествен дизайн подходящ за езерца с
обилна растителност и обширна кална
площ.
Устойчива на UV лъчи и слана.
Здрава ударо-устойчива полиетиленова
пластмаса, не вреди на флората и
фауната.

7753 00775304 CR 1
Съдържание: 170 л
Размери (L x W x D): 135 x 90 x 40 cм

7755 00775502 CR 1
Съдържание: 260 л
Размери (L x W x D): 135 x 115 x 50 cм

7757 00775700 CR 1
Съдържание: 450 л
Размери: (L x W x D): 180 x 125 x 50 cм

GARDENA Кошници за растения

За лесно поставяне и преместване на
растителността в езерцето.
Предотвратява неконтролирано
израстване на растителност.
Направена от устойчива на гниене
висококачествена пластмаса.
Без рециклирани замърсяващи добавки.
Не съдържа олово, кадмий или барий
В различни форми и размери за различни
приложения.

7796 00779609 CR 25
Размери: 27 x 27 x 19 cм

7795 00779500 25
Размери: 23 x 23 x 13 cм

7794 00779401 25
Размери: 19 x 19 x 9 cм

7799 00779906 5
Кошница за водни лилии
Размери: Ø 42 cм, височина 30 cм

7798 00779807 CR 25
Размери: Ø 22 cм, височина 12 cм

7797 00779708 25
Размери: Ø 13 cм, височина 10 cм

7800 00780001 CR 25
Овална. Размери: 46 x 20 x 15 cм

GARDENA Държач за контейнер за
растения
За засаждане по стръмни брегове на езерца.
Направен от естествен кокосов материал.
Растенията се поставят в контейнери и
повече не се плъзгат надолу по страните на
езерцето.
Цветна опаковка.

GARDENA Подложка за контейнери за
засаждане
Използва се в кошници и контейнери за
засаждане.
Предотвратява отмиване на почвата навън и
така запазва хранителните вещества в
езерцето.
Цветна опаковка.

GARDENA Подложка за ръба на
езерцата

Естествени кокосови влакна за скриване
на ръба на езерцето и за поддръжка на
растенията около езерцето.

7804 00780407 5
Размер: 80 cм x 100 cм с 4 отделения

7805 00780506 10
Размер: 80 cм x 400 cм

7806 00780605 20 м2

20 м x 1 м

Продава се само на цели ролки
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GARDENA Комплекти помпи за фонтани

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA aquamotion
Фонтанни помпи

GARDENA Комплекти фонтанни помпи 
Standart клас

Комплект помпа, телескопична тръба и
4 режима на работа. 
Телескопична тръба с различни
възможности за регулиране на височината
(47 – 60 см) с механизъм за заключване за
лесно адаптиране към дълбочината на
езерото и неравна повърхност на езерото. 
Вторият изход се контролира
самостоятелно.
Неограничена възможност за регулиране
на струята за индивидуално адаптиране
към потребностите, водоливника и потока. 
Съдовете на филтъра позволяват
използването като помпа за поток
Лесна поддръжка.
Дължина на кабела 10 м.
21 мм (G 1/2) резба.
Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954,
4351.
Комплект дистанционен радио контрол,
Арт. No. 7680.

7600 00760003 CR 4
Комплект накрайници за фонтанни помпи FP 1000
Каскада: H = макс. 80 см, Ø = макс. 80 см
Камбанка: Ø = макс. 20 см
Fleur-de-Lis: Ø = макс. 20 см
Струя: H = 40 cм, Ø = макс. 55 см
Номинална мощност 11 W
Макс. иходен дебит 1.000 л/час
Макс. изходна височина 1.3 м
За потоци до: макс. H = 50 cм / 30 см

макс. B = 5 см / 10 см

7601 00760102 4
Комплект накрайници за фонтанни помпи FP 1500
Касакада: H = макс. 140 cм, Ø = макс. 140 cм
Камбанка за водата: Ø = макс. 35 cм
Fleur-de-Lis: Ø = макс. 30 cм
Струя: H = 70 cм, Ø = макс. 100 cм
Номинална мощност 25 W
Макс. изходен дебит 1.500 л/час
Макс. изходна височина 1.9 м
За потоци до: макс. H = 50 см / 30 см

макс. B = 10 см / 15 см

7602 00760201 CR 4
Комплект накрайници за фонтанни помпи FP 2500
Касакада: H = макс. 180 cм, Ø = макс. 180 см
Камбанка за водата: Ø = макс. 50 см
Fleur-de-Lis: Ø = макс. 45 см
Струя: H = 100 cм, Ø = макс. 150 см
Номинална мощност 40 W
Макс. изходен дебит 2.500 л/час
Макс. изходна височина 2.2 м
За потоци до: макс. H = 50 см / 30 см

макс. B = 20 см / 25 см

Помпи за езера

Висококачествени аксесоари,
удобни за използване

Standard Class

Класически модели мощни помпи 
и разнообразни аксесоари на
атрактивни цени.

Предоставят максимално удобство 
и 4 различни режима на работа. 

Съдовете на филтъра са сменяеми за
да могат да се използват и като помпи
за поток.

Deluxe Class

Максимално удобство на ползване 
и високо качество, мощен капацитет
на изпомпване. 

С контролер за лесно регулиране на
фонтаните.

Лесно почистване на филтъра.

Удължено времетраене на водните
интервали благодарение на
оголемената повърхност на филтъра. 

Ново: Комплект за дистанционен контрол

Предлага се комплект за дистанционен
контрол и един контакт за дистанционен
контрол.

За лесно дистанционно управление без кабел.

Водоустойчив, пригоден за използване навън
и вътре.
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Фонтанни помпи

GARDENA Комплект помпа за фонтан
Клас комфорт.
Доставя се с регулатор от ръба на езерцето,
помпа, телескопична тръба и три вида
водни струи. 26.5 мм (G 3/4) жило.
Контрол от ръба на езерцето 1): 
a) Водната струя може да се регулира от

ръба на езерцето
b) Лесно почистване на филтъра от ръба

на езерцето
Голяма повърхност на филтъра: 
a) Рифеловане за големи интервали

между отделните поддръжки. 
b) Филтърът на ръба на езерцето може да

се адаптира на самата помпа (за 100 %
повече филтърна повърхност). 

Височината на телескопичната тръба е
плавно регулируема (14 – 24 cм) с
ябълковидна връзка за адаптиране на
водния накрайник към дълбочината и
неравността на езерцето. 
Плавно регулируем дебит за регулиране
на водната струя. 
Вторият изход може да се контролира
отделно, 21 мм (G 1/2) резба.
Дължина на кабела: 10 м. Цветна опаковка.
1) Препоръчван маркуч: 
Оребрен маркуч за езерца 25 мм (1”), 
Арт. No. 7831.

Препоръчвани аксесоари:
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954,
4351.
Комплект дистанционен радио контрол,
Арт. No. 7680.

7650 00765008 CR 2
Комплект помпа за фонтан FP 750 E
Каскада: H = макс. 60 cм, диам. = макс. 40 cм 
Водна камбана: диам. = макс. 20 cм 
Водни струи: r = 100 cм, H = 50 cм 
Номинална мощност 8 W 
Макс. дебит 750 л/час 
Макс. височина 1.3 м

7652 00765206 CR 2
Комплект помпа за фонтан FP 1400 E
Каскада: H = макс. 120 cм, диам. = макс. 140 cм
Водна камбана: диам. = макс. 40 cм 
Водни струи: r = 200 cм, H = 100 cм 
Номинална мощност 18 W 
Макс. дебит 1.400 л/час 
Макс. височина 2.0 м

7654 00765404 CR 2
Комплект помпа за фонтан FP 2500 E
Каскада: H = макс. 160 cм, диам. = макс. 200 cм
Водна камбана: диам. = макс. 50 cм 
Водни струи: r = 250 cм, H = 125 cм 
Номинална мощност: 30 W 
Макс. дебит 2.300 л/час 
Макс. височина 2.4 м

GARDENA Комплект помпа за фонтан

Техническа спецификация като горната,
но големи модели с 33.3 мм (G 1) резба,
окомплектовани с два вида водни струи. 
Височина на телескопичната тръба плавно
променлива (29 – 50 cм). 

1) Препоръчван маркуч: 
Оребрен маркуч за езерце 38 мм (1 1/2”),
Арт. No. 7833.

Препоръчвани аксесоари:
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954,
4351.
Комплект дистанционен радио контрол,
Арт. No. 7680.

7655 00765503 1
Комплект помпа за фонтан FP 4000 E
Каскада: H = макс. 250 cм, диам. = макс. 150 cм 
Силна струя за образуване на водна пяна: 
H = макс. 60 cм 
Номинална мощност 60 W 
Макс. дебит 4.200 л/час 
Макс. височина 3.2 м

7657 00765701 1
Комплект помпа за фонтан FP 7500 E
Каскада: H = макс. 350 cм, диам. = макс. 200 cм 
Силна струя за образуване на водна пяна: 
H = макс. 120 cм 
Номинална мощност 120 W 
Макс. дебит 7.500 л/час 
Макс. височина 4.5 м

GARDENA Комплект за дистанционен
контрол

Предлага се комплект за дистанционен
контрол и един контакт за дистанционен
контрол. За лесно дистанционно
управление без кабел на всякакви 230 V
електроуреди. За вътрешно и външно
ползване. 4 радио вериги се контролирани
за произволно голям брой от щепсели на 
дистанционно управление на канал. Обхват 
до 50 м, работи през стени и врати. Включва 
3 V батерии (дълготрайност приблизително 
3 години/20 000 превключвания). 
Безопасен за деца контакт за
дистанционен контрол. 
Мощност: макс. 3 500 W. Цветна опаковка. 

7680 00768009 CR 2
ново Препоръчителни аксесоари:

Контакт за дистанционен контрол, 
Aрт. No. 7681.

IP X4

GARDENA Контакт за дистанционен
контрол 

За лесен, безкабелен дистанционен
контрол на всякакви 230 V електроуреди. 
За вътрешно и външно ползване.
Защитен капак на щепсела.
Мощност: макс. 3,500 W.
Цветна опаковка.

7681 00768108 CR 2
ново Задължителни аксесоари:

Комплект за дистанционен контрол, 
Aрт. No. 7680.

IP X4
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Филтърни/каскадни помпи

GARDENA Телескопична тръба

Плавно регулируема височина.
Цветна опаковка. 

7884 00788403 2
За GARDENA помпи за фонтан с 26.5 мм 
(G 3/4) резба.
Телескоп от 140 – 240 мм.

7885 00788502 2
За GARDENA помпи за фонтан с 33.3 мм 
(G 1) резба
Телескоп от 290 – 500 мм.

GARDENA Водна камбана

Плавно регулируема.
Препоръчва се за GARDENA Помпи за
фонтан и плаващи помпи (виж таблицата с
данните за работните характеристики).
Цветна опаковка. 

7816 00781602 2
26.5 мм (G 3/4) резба

Препоръчвани аксесоари:
Телескопична тръба 26.5 мм (G 3/4), Арт. No. 7884

7817 00781701 2
33.3 мм (G 1) резба

Препоръчвани аксесоари:
Телескопична тръба 33.3 мм (G 1), Арт. No. 7885

GARDENA Силна струя за получаване
на пяна

Препоръчва се за GARDENA Помпи за
фонтан (виж таблицата с данните за
работните характеристики).
Цветна опаковка. 

GARDENA Fleur-de-Lis

Плавно регулиране.
Препоръчва се за GARDENA Помпи за
фонтан (виж таблицата с данните за
работните характеристики).
Цветна опаковка. 

7818 00781800 2
26.5 мм (G 3/4) резба

Препоръчвани аксесоари:
Телескопична тръба 26.5 мм (G 3/4), Арт. No. 7884

7820 00782005 2
26.5 мм (G 3/4) резба

Препоръчвани аксесоари:
Телескопична тръба 26.5 мм (G 3/4), Арт. No. 7884

GARDENA Каскада, въртяща се

2 възможни варианта водни струи.
Регулируем обхват.
Препоръчва се за GARDENA помпи за
фонтан.
Цветна опаковка. 

Препоръчвани аксесоари:
Телескопична тръба 26.5 мм (G 3/4), 
Арт. No. 7884 
или 33.3 мм (G1), Арт. No. 7885

7823 00782302 1
С 26.5 мм (G 3/4) и 33.3 мм (G 1) резба

Mакс. Техн. данни за фонтани 26.5 mm (G 3/4) резба

Помпи за фонтан Каскада Ø (cm) Водна камбана струя за пяна H (cm) Fleur-de-Lis H (cm) / Ø Каскада, въртяща се. H (cm) / Ø
FP 750 E 20 10 – 40 /   70
FP 1400 E 40 30 20 / 30 100 / 150
FP 2500 E 50 50 30 / 45 130 / 170

Mакс. Техн. данни за фонтани 33.3 mm (G 1) резба

Помпи за фонтан Каскада Ø (cm) Каскада, въртяща се. H (cm) / Ø
FP 4000 E 70 140 / 220
FP 7500 E 70 240 / 280



Energy max.

Energy min.

Automatic Energy Control
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GARDENA Филтърни/Каскадни помни

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA aquamotion
Филтърни/каскадни помпи

FSP 12000/FSP 16000 Ергономични
модели

Благодарение на автоматичния контрол на
мощността, помпата автоматично
оптимизира нивото на водата и позволява
намаляването на мощността до 20%.
Защита от замръзване: помпите могат да
бъдат оставени в езерото дори и през
зимата.

Иновативни, енергоспестяващи 
и с отличен капацитет на работа

GARDENA Филтърни/Каскадни помни
Надеждна помпа за продължителна работа.
Идеални за мръсна вода, съдържаща частици
до 4 мм в диаметър. 
Универсално свързване за маркуч 19 мм
(3/4”), 25 мм (1”), 32 мм (1 1/4”), 39 мм
(1 1/2”). Дължина на кабела 10 м. 3 години
гаранция. Цветна опаковка.

GARDENA Филтърни/Каскадни помни
Economic
Ефикасна дейност, надеждни мощни помпи за
продължителна работа. До 40% запазване на
мощността сравнено с миналата технология. 
Устойчив на износване двигател с
технология, осигуряваща дълъг работен
живот. Оптимизиран ускорител за максимум
изпомпващ капацитет и отстраняване на
груби частици. Защита от претоварване на
двигателя. Идеални за мръсна вода,
съдържаща частици до 8 мм 
в диаметър. Универсално свързване за
маркуч 25 мм (1”), 32 мм (1 1/4”), 
39 мм (1 1/2”). Лесна поддръжка.
Дължина на кабела 10 м. 3 години гаранция
Цветна опаковка.

Препоръчителни аксесоари:
Комплект за дистанционен контрол, 
Aрт. No. 7680,
Двупътен регулиращ вентил, Aрт. No. 7867.

Автоматичен контрол на мощността
(само модели FSP 12000 / FSP 16000
Economic).
Допълнително 20% по-малък разход на
енергия благодарение на циркулацията на
водата, която целогодишно зависи от
температурата на водата. Отделно включване
и изключване. 

Защита от замръзване.
(само модели FSP 12000 / FSP 16000
Economic).
Благодарение на иновационната технология
против замръзване помпата може да бъде
оставяна в езерото през зимата.

7863 00786300 1
ново Филтърни/Каскадни помни FSP 5500

Economic

7864 00786409 1
ново Филтърни/Каскадни помни FSP 8500

Economic

7865 00786508 1
ново Филтърни/Каскадни помни FSP 12000

Economic

7866 00786607 1
ново Филтърни/Каскадни помни FSP 16000

Economic

GARDENA Двупътен регулиращ вентил
CV 300
За работа с две свързващи връзки, например
филтър и каскада, по едно и също време.
Индивидуален контрол на притока на водата,
може да бъде регулиран и изключван.
Универсално свързване за маркуч 25 мм (1”),
32 мм (1 1/4”), 39 мм (1 1/2”).

7867 00786706 2
ново

Ново: Ергономична технология за
намаляване на мощността до 40 %.

За мръсни частици до 8 мм в
диаметър.

Универсално свързване.

Технически данни FSP 3500 FSP 5500 Economic FSP 8500 Economic FSP 12000 Economic FSP 16000 Economic
Aрт. No. 7862 7863 7864 7865 7866

Номинална мощност 70 W 60 W 80 W 130 W 170 W
Maкс. дебит 3300 л/час 5300 л/час 8300 л/час 12000 л/час 15500 л/час
Maкс. височина 2.7 м 2.8 м 3.2 м 5 м 5.6 м
Екзономични характеристики x x x x
Автоматичен контрол на 
мощността x x

Помпи за езера

7862 00786201 1
ново Филтърни/Каскадни помни FSP 3500

Препоръчителни аксесоари:
Комплект за дистанционен контрол, 
Aрт. No. 7680,
Двупътен регулиращ вентил, 
Aрт. No. 7867.
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GARDENA Градински помпи за фонтан

За работещи фонтани на открито със
собствени водни резервоари.
Плавно регулируем дебит на потока. 
Плоско засмукване за работа и при най-
ниски водни нива.
Може да се постави вътре или извън
водния резервоар.
Монтира се на еластични крачета за
безшумна работа.
Лесно обслужване и поддръжка.
Може да се използва за подаване към
водоливници.
Връзка за маркуч:
13 мм (1/2”), 19 мм (3/4”).
Дължина на кабела: 10 м.
Цветна опаковка. 

Препоръчвани аксесоари:
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954,
4351.
Комплект дистанционен радио контрол,
Арт. No. 7680.

7630 00763004 CR 2
Градинска помпа за фонтан WP 600
Номинална мощност 8 W
Макс. височина 1.2 м
Макс. дебит 600 л/час
Размери на продукта (L x W x H): 
95 x 60 x 45 мм

7631 00763103 2
Градинска помпа за фонтан WP 1200
Номинална мощност 16 W
Макс. височина 1.6 м
Макс. дебит 1.200 л/час
Размери на продукта (L x W x H): 
120 x 80 x 60 мм

7632 00763202 CR 2
Градинска помпа за фонтан WP 1800
Номинална мощност 30 W
Макс. височина 2.0 м
Макс. дебит 1.800 л/час
Размери на продукта (L x W x H): 
120 x 80 x 60 мм

Article description Article No. EAN Quan.
4 0785 in pack

m / piece
GARDENA aquamotion
Помпи за езерца

7767 00776707 1
Каскада: H = макс. 45 cм, диаметър = макс. 30 cм
Бълбукащо изворче: H = макс. 20 cм
8-струйна дюза във формата на звезда: 
Диаметър = макс. 40 cм

Помпа: номинална мощност 5 W 
Макс. Капацитет на подаване 420 л/час
Макс. Подаване напред 0.7 м

7829 00782906 25 m
13 мм (1/2”), 25 м
Специално за различни водни ефекти в езерцето 

7830 00783002 CR 25 m
19 мм (3/4”), 25 м
Специално за потоци

7831 00783101 CR 25 m
25 мм (1”),25 м
Специално за потоци, помпи за фонтани, и филтри
за езерца

7832 00783200 CR 25 m
32 мм (1 1/4”), 25 м
Специално за потоци и филтри за езерца

7833 00783309 CR 20 m
38 мм (1 1/2”), 20 м
Специално за потоци, филтри за езерца и помпи за
фонтан.

Продава се само на цели ролки

Специално предназначен за
използване вътре и извън езерцето

Черен, полупрозрачен РЕ маркуч.
Гъвкав, но запазва формата си поради
специалното оребряване.
С плоски точки на свързване за
водонепропускливи връзки.
Не съдържа кадмий, олово или барий.
Без рециклирани замърсяващи добавки.

GARDENA Фонтани помпи за закрито
RP 300

Безшумна работа.
Плавно регулируем дебит.
Дължина на кабела 1.5 м.
Връзка с маркуч до 13 мм (1/2”) .
Цветна опаковка.

7835 00783507 10
Номинална мощност 4.5 W
Макс. дебит 300 л/час
Макс. височина 0.7 м
Размери на продукта (L x W x H): 
52 x 46 x 56 мм

GARDENA Комплект фонтана помпа
за закрито RP 600

С удължаваща тръба (135 мм) и каскаден
накрайник.
За продължителна работа при ниска
консумация на електроенергия.
Безшумна работа.
Плавно регулируем поток.
Високо обемен филтър.
Дължина на кабела 1.5 м.
Цветна опаковка.

7838 00783904 4
Номинална мощност 8 W
Макс. дебит 600 л/час
Макс. височина 1.2 м
Фонтан = Ø макс. 80 cм. H = макс. 80 cм
Размери на продукта (L x W x H): 95 x 60 x 250 мм

GARDENA Фонтан комплект 
Пълен комплект за изграждане на фонтан със
собствен водоизточник.
Включва воден резервоар, помпа и три вида
водни струи.
Помпа за фонтанчето с висок капацитет на
изхвърляне и ниска консумация на
електроенергия. 
Дължина на кабела: 3 м.
Корито от висококачествен РЕ (диам.: 70 cм,
H = 23 cм), за изграждане на собствено езерце с
чакъл или други декоративни елементи. 
Цветна опаковка.
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GARDENA Филтър за езеро

Компактно решение с ефикасна
дейност

Ново: Плаващ комплект Skimmer 
с функция за аериране на езерцето

За бързо и лесно почистване на езерото
(до 25 м2).

1 Автоматично регулиране нивото на
водата

2 Подвижна филтрираща кошница

3 Мощна циркулираща помпа

4 Допълнително подобряване
съдържанието на кислород 

5 Затварящите клеми

Ново: UV Филтриращ
комплект Multi-Chamber 

С ефикасно шест-степенно
почистване на водата без
усилия.

Комплектована с филтрираща
помпа и всички свързващи
фитинги.

Phase 1: интегрирана UV
технология

Phase 2: Висококачествена
японска мрежа за отсраняване
на големите замърсявания.

Phase 3: Преградни стени за
идеален приток на вода и за
скорост.

Phase 4 + 5: Филтриращи гъби
за биомеханично почистване.

Phase 6: Био-елементи за
биологично пречистване на
водата в езерото.  

Ново: UV Подводен филтър с комплект
помпа за фонтан

Компактна, интегрирана UV технология за
пречистването на водата в езерцето.

Комплектована с 4 фонтана.

Идеална за поставяне в малки езерца, 
трудно забележима.

Свързване с каскадния режим. 

Грижа за езерото
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA aquamotion
Поддържане на езерца

GARDENA Комплект подводен филтър
Филтриране на езерцето, фонтанна помпа или
поточе, всичко в едно.
Компактен подводен филтър за многостепенно
биомеханично пречистване на водата.
С интегрирана помпа за фонтан, телескопична
тръба и 4 вида водни струи.
Височината на телескопичната тръба се мени
плавно (48 – 60 cм) с ябълковидна връзка за
лесно регулиране към дълбочината на езерцето
и неравността на дъното на езерцето.
Плавно регулирана дебит на потока за
индивидуално регулиране на водните струи.
Свързване към поток.
Вторият изход може да се контролира отделно.
Със защита на двигателя от претоварване.
Лесно обслужване и поддръжка.
21 мм (G 1/2) жило.
Дължина на кабела 10 м.
Цветна опаковка. 

Препоръчвани аксесоари:
Подводни светлини, Арт. No. 7952, 7954, 4351.
Комплект дистанционен радио контрол, 
Арт. No. 7680.

7887 00788700 2
Комплект подводен филтър FFP 3000

7888 00788809 2
Комплект подводен филтър FFP 5000

Технически данни FFP 3000 FFP 5000
За езерца до: 3.000 л 5.000 л
Помпа:
Номинална мощност 25 W 40 W
Макс. дебит 1500 л/час 2500 л/час
Макс. височина 1.9 м 2.2 м
Каскада: макс. H/Ø 140/140 см 180/180 см
Водна камбана: макс. Ø 35 см 50 см
Fleur-de-Lis: макс. H/Ø 20/30 см 25/45 см
Водни струи: макс. H/Ø 70/100 см 100/150 см
За потоци: макс. H 30/50 см 30/50 см

макс. W 15/10 см 25/20 см
Размери: (LxWxH) 36x27x14 см 36x27x14 см

7900 00790000 CR 1
UV Филтър за езеро F 12000
За езера с вместимост до 12.000 л
С UVC светлина: 11 W
Размери: 38 x 56 x 41 см (W x D x H)

Използва се вън от езерето.

GARDENA UV Филтър за езеро
Много компактен филтър за езеро за чиста вода
в градинското езеро с биологично механично
пречистване на езерото. 
Гъбите на филтъра отстраняват грубото
замърсяване и носещите се частици. 
UVC светлината намалява развиването на
водорасли и се бори с микробите.
Видимостта и устройството за почистване на
гъбите на филтъра осигуряват лесно
почистване. 
Термометърът осигурява лесна проверка на
температурата на водата във филтъра. 
С отделни изходи за чистата и мръсната вода. 
Филтрите могат да се комбинират.
Изработен от твърда пластмаса.
Приставки за маркуч 19 мм (3/4”), 
25 мм (1”), 32 мм (1 1/4”), 38 мм (1 1/2”).
Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:
Филтърни / Каскадни помпи , Арт. No. 7863 – 7866.
Оребрени маркучи за езеро, Арт. No. 7831, 7832,
7833.

7912 00791205 CR 1
UV Филтър за езеро F 16000
За езера с вместимост до 16.000 л
С UVC светлина: 11 W
Размери: 38 x 56 x 41 см (W x D x H)

Използва се вън от езерето.

За използване в езерото.

За използване в езерото.

Използва се вън от езерето.

7890 700789004 1
ново UV многокамерен филтриращ комп-

лект CF 8000 S
За езерца до 8 000 л
С UV светлини: 11 W
Помпа: Номинална мощност: 40 W

Макс. дебит: 2,500 л/ч
Макс. височина: 2.2 м

Размери:: 38 x 28 x 45 см (W x D x H)

7889 00788908 1
ново UVC-многокамерен филтриращ

комплект CF 5000 S
За размери на езерцето до 5 000 л.
С UV светлини: 7 W
Помпа: Номинална мощност 25 W

Макс. дебит: 1,500 л/ч
Макс. височина: 1.9 м

Размери: 38 x 28 x 37 см (W x D x H)

Технически данни FFP 5000 UVC
За езерца до: 5.000 л
Помпа: Номинална мощност 35 W

Макс. дебит Qmax. 1100 л/час
(Помпа 2500 л/час)

Макс. височина 2.2 m
Каскада: макс. H/Ø 160/180 см
Водна камбана: макс. Ø 50 см
Fleur-de-Lis: макс. H/Ø 25/45 см
Водни струи: макс. H/Ø 70/80 см
За потоци: макс. H 30/50 см

макс. W 10/5 см
Размери: (LxWxH) 38x29x15 см

GARDENA UV Подводен филтър 
с комплект помпа за фонтан

Същите данни като на модел FFP 5000, 
но с 11 Watt  UV технология.
Намалява растежа на водораслите 
и унищожава бактериите.
Свързва се с помпа аератор за езерца.

GARDENA UV Филтриращ комплект
Multi-Chamber

Комплектовано с филтър за езеро, 
UV светлини, филтрираща помпа и всички
свързващи фитинги. 
С ефикасно шест-степенно почистване на
водата без усилия.
Голям обхват на филтърен материал и
специален воден контрол на интензивно
биологично-механичнито почистване на
водата в езерото.
Вкл. 3 м свързващ маркуч 3/4”.
Цветна опаковка.

7883 00788304 1
ново
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA aquamotion
Поддържане на езерца

GARDENA Аератор за езерца

Подобрява съдържанието на кислород в
градински езерца. Помпата за аератора за
езерца предпазва от водни пръски,
подходяща за работа на открито.
Работи безшумно. Устойчиви на
износване камъни за въздушна дифузия.
2 x 10 м маркуч.
С клапани за проверка за безопасна
работа.
Дължина на кабела: 1.5 м.
Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:
Контролен дистанционен радио комплект,
Арт. No. 7680.

7942 00794206 CR 2
Аератор за езерце AP 180
За езерца до 5,000 л
Макс. скорост на въздушния поток 180 л/час
Номинална мощност 4 W

7943 00794305 2
Aератор за езерце AP 400
За езерца до 12,000 л
Макс. скорост на въздушния поток 400 л/час 
(безкрайно променлив)
Номинална мощност 6 W

Използва се вън от езерето.

Използва се вън от езерето.

GARDENA Комплект UV филтър под
налягане

Спец. оферта: 
Затворена филтърна система под
налягане с филтър, UV светлина, мощна
филтърна помпа и всички части за
свързване.
За стабилен биологичен баланс и
подобрено качество на водата.
Компактен дизайн.
С показател за нивото на замърсяване.
Механична почистваща система за
филтърните гъби.
Направен от здрава пластмаса.
1 свързващ маркуч, 5 м.
Цветна опаковка.

7872 00787208 CR 1
Комплект UV филтър под налягане PF 10000 S
За езерца до 1.0000 л
С UV светлина: 7 W
Помпа: номинална мощност 25 W
Макс. дебит: 1.500 л/час
Макс. височина: 1.9 м
Размери: H = 45 cм, Ø = 34 cм

7873 00787307 1
Комплект UV филтър под налягане PF 15000 S
За езерца до 15.000 л
С UV светлина: 11 W 
Помпа: номинална мощност 40 W
Макс. дебит: 2.500 л/час
Макс. височина: 2.2 м
Размери: H = 56 cм, Ø = 34 cм

GARDENA UVC Лампи

Резервни крушки за UV филтър за езеро и
UV пречиствател на водата в езера.
Подходящо за всички стандартни модели,
Гнездо: G 23.

5388 00538800 1
UVC лампа 7 W
Изход: 7 W

5389 00538909 1
UVC лампа 9 W
Изход: 9 W

5390 00539005 CR 1
UVC лампа 11 W
Изход: 11 W

GARDENA Плаващ Skimmer комплект
PS 2500 S

Бързо и ефективно почистване на водата 
в езерото.
Висока производителност на
циркулиращата помпа за извличане на
мърсотията.
Вкл. аератор за езерца за подобряване
съдържанието на кислород. 
Автоматично регулиране нивото на водата
(мин. дълбочина 40 см).
Подвижен събирателен кош (0.9 л) за
лесно премахване на мръсните частици. 
Лесно поставяне в езерото с помощта на
затварящите се клеми.
Цветна опаковка.

7948 00794800 1
ново За езера с ранери до 25 м2.

Помпа: Номинална мощност: 40 W
Макс. дебит: 2,500 л/ч
Дължина на кабела: 10 м
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GARDENA Премахване на тинята от
езерца SR 2000
За отстраняване без усилие на едри
замърсяващи частици, нишковидни водорасли,
тиня, листа, остатъци от гниещи растения от
градински езерца.
Може да се използва и като помпа за всмукване
на закрито и на открито (напр. за почистване на
плувни басейни, веранди, гаражи, вътре в
къщата и др.). 
Специално разработена двукамерна система за
автоматична непрекъсната работа без
прекъсване.
Мощно всмукване, може да се редуцира чрез
клапа в дръжката.
С 5 накрайника:
– Адаптер за всмукване на тинята от дъното.
– Адаптер за тесни пукнатини
– Адаптер за почистване на нишковидни

водорасли
– широк накрайник с гумена уста за всмукване

на вода от басейни
– прикрепване на четки за почистване на по-

упорита мръсотия
Гнезда за съхранение на всички удължителни
тръби и накрайници.
Прозрачна тръба за всмукване за лесно
наблюдение на работата, функциите и
преминаването на мръсотията. 
Фина филтърна торба за събиране на тинята и
по-големите частици мръсотия.
Дръжка извит тип и колела за транспортиране
без усилие.
Цветна опаковка.

7947 00794701 CR 1
Номинална мощност 1,600 W
Макс. саморегулирана височина на засмукване 
2.0 м
5 м смукателен маркуч 
2.5 м маркуч за изхвърляне

IP 44

GARDENA Премахване на тинята от
езерца SR 1600

За лесно отстраняване на едри частици
замърсяване, нишковидни водорасли,
тиня, листа и остатъци от гниещи растения
от градински езерца.
Може да се използва и като помпа за
всмукване на закрито и на открито (напр.
за почистване на плувни басейни,
веранди, гаражи, вътре в къщата и др.). 
Напълно автоматично превключване на
определен интервал осигурява безопасна
работа.
По желание ръчно регулиране - включено /
изключено положение.
С 4 накрайника:
– Адаптер за всмукване на тиня от дъното

на езерцето.
– Адаптер за тесни пукнатини
– Адаптер за почистване на нишковидни

водорасли
– широк накрайник с гумена уста за

всмукване на вода от басейни
Прозрачна тръба за всмукване за лесно
наблюдение на работата, функциите и
преминаването на мръсотията. 
Фина филтърна торба за събиране на
тинята и големите частици мръсотия.
Цветна опаковка.

7946 00794602 1
Номинална мощност 1,400 W
Макс. саморегулирана височина на
всмукването 1.6 м
4 м смукателен маркуч 
2 м маркуч за изхвърляне

IP 44

Висока мощност на засмукване за перфектни
резултати

Мощният модел Premium
SR 2000

С патентована двукамерна
система за автоматична
работа без прекъсване.

Подходяща и за почистване 
на плувни басейни.

Удобният модел Comfort SR 1600

Напълно автоматичен интервален
прекъсвач.

Смукателна помпа за работа на мокро
и сухо.

Грижа за езерото
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Ясно изразената концепция и ефикасните
продукти, води до повишаване на
продажбите

GARDENA Фармацевтика за езерца:
Всичко необходимо за едно здраво
езерце

GARDENA предлага продукти с добре
приемащи се активни вещества, които
създават и поддържат оптимално
качество на водата и голямо
разнообразие от видове.

Ясно структуриран обхват

Използването на продуктите е просто
и ясно.

Както с хуманните фармацевтични
препарати, GARDENA фармацевтика
за езерца съдържа продукти за
предотвратяване и решаване на
проблеми.

Жизнена марка

За всички продукти, които
помагат да се предотвратят
проблемите.

Активна марка

за продукти, които се борят със
съществуващите проблеми и ги
елиминират

Новите продукти за поддържане на
езерцето от GARDENA гарантират
добра, чиста, стабилна езерна вода,
съвместима с всички растителни и
животински видове – с извънредно
качество,поради многобройните
патенти.

GARDENA Набор от продукти за
поддържане на езерцето

Привлекателен стелаж за ускоряване на
продажбите.
С цветна карта, указател за бързо
намиране на продуктите и
информационни брошури.
Предлагано съдържание:
10 x 7500 Тест за водата в езерото
10 x 7511 бактерии стартиращи филтъра
18 x 7510 понд-фит
24 x 7502 разрушител на водорасли
18 x 7503 разрушител на нишковидни

водорасли
6 x 7508 фосфат минус 
6 x 7504 кислород плюс
6 x 7505 препарат за почистване на

езерцето
8 x 7506 био-понд фит 1 л
4 x 7507 био-понд фит 3 л

16 x 7514 зеолит 1 л
3 x 7515 зеолит 5 л
1 x 61-52 стелаж за предлагане.

EP-Patent
1 080 042
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GARDENA Разрушител на водорасли
Смес от активни вещества, която забавя и
елиминира растежа на водораслите.
Препаратът да се използва безопасно.
Винаги четете етикета и информацията за
продукта преди използването му.

7502 00750202 CR 6
Съдържание: 500 мл
Покритие: за 10,000 л езерна вода

7501 00750103 60
Съдържание: 1,000 мл
Покритие: за 10,000 л езерна вода
Продава се само като напълно опакован
комплект от 60 парчета!

GARDENA Разрушител на нишковидни
водорасли
Елиминира дори и най-упоритите нишковидни
водорасли веднага.
Специални бактерии разлагат остатъците от
водораслите.
Препаратът да се използва безопасно.
Винаги четете етикета и информацията за
продукта преди използването му.

7503 00750301 CR 6
Съдържание: 300 g
Покритие: за 10,000 л езерна вода

GARDENA Кислород плюс
Незабавна компенсация при остър недостиг на
кислород.
Регулира съдържанието на кислород
незабавно.
Предотвратява образуването на токсични
отпадни газове.
Подобрява биологичната самопочистваща
способност на езерото на дълготрайна основа.

7504 00750400 CR 6
Съдържание: 250 g
Покритие: за 2,500 л езерна вода

GARDENA Препарат за почистване на
езерото
Интензивно пречистване на езерната вода. 
Увеличава самопочистващата способност на
езерото
Освобождава водата от неприятни миризми.
Подобрява редукцията на нитрати.

7505 00750509 6
Съдържание: 250 g
Покритие: за 2,500 л езерна вода

GARDENA Био-понд фит
Основен биологичен продукт за здравословна
вода.
Положително влияе на всички параметри на
езерната вода.
Създава оптимални условия за живот за
флората и фауната.
Свързва вредните вещества и излишните
хранителни съставки.

7506 00750608 CR 1
Съдържание: 1 л
Покритие: за 4,000 л езерна вода

7507 00750707 CR 1
Съдържание: 3 л
Покритие: за 12,000 л езерна вода

GARDENA Фосфат минус
Предотвратява образуването на тиня по
дъното и растежа на водорасли.
Свързва хранителните вещества, съществени
за водораслите (фосфатите) и им отнемат
хранителната основа.
Подобрява отстраняването на тинята и
предотвратява повторното израстване.

7508 00750806 CR 6
Съдържание: 250 g
Покритие: за 5,000 л езерна вода

GARDENA Понд-фит
Основният продукт за здравословна езерна
вода.
Създава оптимални условия за живот за
флората и фауната.
Контролира и стабилизира pH-стойността
Увеличава карбонатната твърдост, намалява
отклоненията на pH стойността.
Подпомага биологичния баланс.

7510 00751001 CR 6
Съдържание: 250 g
Покритие: за 2,500 л езерна вода

GARDENA Бактерия стартираща
филтъра
За използване в езерни филтри.
Гарантира бърз филтърен ефект и оптимизира
работата на филтрите на езерото през
първоначалното използване и следващото
почистване на филтъра по чисто биологичен
начин.

7511 00751100 CR 10
Съдържание: 10 таблети
Покритие: за 10,000 л езерна вода

GARDENA Зеолит
Осигурява чиста езерна вода на превантивна
основа и поддържа дългосрочно естествено
пречистване на водата 
Вредните вещества и излишъците от
съставките са свързани и бактериите са
намалени.

7514 00751407 CR 10
Съдържание: 1 л
Покритие: за 1,000 л езерна вода

7515 00751506 CR 4
Съдържание: 5 л
Покритие: за 5,000 л езерна вода

GARDENA Тест за водата в езерцето
Индикаторни пръчици за изпитване на най-
важните водни параметри: 
pH стойност – карбонатна твърдост (KH) –
нитрати (NO3¯ ) – нитрити (NO2¯ ). 
Цветна опаковка.

7500 00750004 CR 10
Съдържание: 20 многоцелеви пръчици за тестване

EP-Patent
0 968 136

EP-Patent
0 968 136

EP-Patent
0 737 169

EP-Patent
1 080 042

EP-Patent
0 737 169
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GARDENA Комбисистема ножици за
езерца

За рязане на големи площи с растения в и
около езерото.
Удобна дръжка за лесна работа.
Усилено острие с назъбен ръб.
Защита на ръба на острието.
Спестяващи усилието механизми за
блокиране и свързване
Регулируем ъгъл на рязане.
Всички части са неръждаеми.
Окомплектовани с 4.7 м въже, удобна
дръжка за дърпане и пръстен за водене на
въжето.
Цветна опаковка.

GARDENA Комбисистема езерни 
и градински ножици Варио

За рязане на растения, издънки и клони в
и около езерото и градината.
Спестяващи усилието механизми за
блокиране и свързване.
Регулируем ъгъл на работа.
Точно наточено острие.
Всички части са неръждаеми.
Окомплектовани с 4.7 м въже, с
регулируема във височина дръжка за
дърпане и 1 пръстен за водене на въжето.
Макс. дебелина на клоните: прибл. 24 мм в
диаметър.
Цветна опаковка.

7934 00793407 5
Препоръчва се за комби система телескопични
дръжки за работа в области до 4 м.

3232 00323208 5
Препоръчва се за комби система телескопични
дръжки за работа в области до 4 м.

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA Комбисистема за
почистване на езерца

За обиране от повърхността на водорасли,
листа и др. от езерото.
Висококачествена пластмаса, фина
мрежа.
Материали устойчиви на ръжда и корозия.
Напълно въртящ се държател на мрежата.
Лесна за почистване
Цветна опаковка.

GARDENA Комбисистема езерна
мрежа Варио 2

2 функции: мрежа с широки отвори и фина
мрежа за обиране на листа, насекоми и др
от повърхността на езерцето.
Мрежите лесно се подменят и се изпират
машинно.
Материалите са устойчиви на ръжда и
корозия.
Напълно въртящ се държател на мрежата.
Цветна опаковка.

7933 00793308 5
Препоръчва се за комбисистема алуминиеви и
телескопични дръжки.

3230 00323000 5
Препоръчва се за комбисистема алуминиеви и
телескопични дръжки.

GARDENA Комбисистема хващач за
езеро Варио 6
За хващане на големи, малки и хлъзгави
частици, бутане и дърпане на кошници за
садене и т.н., за вадене на камъни, пръст и
т.н. в езерца.
Спестяващи усилието механизми за
блокиране и свързване
Окомплектована с 4.7 м въже, удобна
дръжка за дърпане с регулируема
височина.
Цветна опаковка.

GARDENA Мрежа за листа

Устойчива на гниене здрава мрежа за
листа.
14 монтажни колчета за лесно разтягане и
осигуряване.
Защитава езерото от паднали листа.
Цветна опаковка.

3234 00323406 5
Препоръчва се за комби система телескопични
дръжки за работа в области до 4 м.

7935 00793506 4
4 м x 5 м
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7994 00799409 CR 10
Обща дължина 100 cм

7996 00799607 8
Обща дължина 110 – 180 cм

7997 00799706 CR 8
Обща дължина 110 – 180 cм

7999 00799904 8
Обща дължина 145 – 240 cм

7975 00797504 24

Продава се само по 24 броя!

GARDENA Рибарско кепче

Мрежа, с едра плетка, диаметър 19 cм.
Лека и стабилна, от висококачествен
алуминий.

GARDENA Рибарско кепче

Мрежа, с едра плетка, 43 x 38 cм (W x H),
сгъване
Лека и стабилна, от висококачествен
алуминий.
Ергономична телескопична дръжка.

GARDENA Езерна мрежа 

Мрежа, с фина плетка, 43 x 38 cм (W x H),
сгъване
Лека и стабилна, от висококачествен
алуминий.
Ергономична телескопична дръжка.

GARDENA Езерна мрежа

Мрежа, с фина плетка, 36 x 36 cм (W x H).
Лека и стабилна, от висококачествен
алуминий.
Ергономична телескопична дръжка.

GARDENA Протектор против
заледяване

Подобрява условията за живот за
растенията в езерото и рибата в
замръзнали езерца .
Канали за преливащата вода за дълъг
живот и повишена надеждност при работа.
Въздухопроводите осигуряват обмен на
кислород и позволяват на отпадните
газове да се изпуснат.
Филтърните камери не позволяват на
уреда да се издигне при образуването на
лед
Материал: полистирол.
Декориран като полярна мечка.
Диаметър: 38 cм.
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Декорация на езерцето

Широка гама от продукти с
висококачествени характеристики

GARDENA LED Подводно насочено
осветление UL 3 S

За удивително осветяване на езерца,
градински фонтани, градини и вътрешни
дворове. Комплект от ефикасно,
енергоспестяващо 3 x 3 W мощно LED
осветление с дълъг живот, стойки (3 x),
колчета за земята (3 x), скоби за стена 
(3 x) и тръба с накрайник (1 x) за помни за
фонтани. С 12 V обезопасяващ вграден
трансформатор.
Посоката на лъча се мени плавно
вертикално и хоризонтално. 
3 x 5 м дълъг свързващ кабел.
Висококачествени материали.
Цветна опаковка.

Препоръчителни аксесори:
Комплект за дистанционен контрол, 
Aрт. No. 7680.

4351 00435109 1
ново Мощен трансформатор: 20 W

Подходящ за използване под и извън вода.

Ново: Комплект подводно насочено
осветление LED 

Ефикасна мощност LED за ярка светлина.

Енергоспестяваща и с дълъг живот на
използване.

Разнообразно използване, както над 
така и под водата.

1 Ефикасна мощност LED за ярка
светлина

2 Посоката на лъча се мени плавно

3 Комплектовано със стойка, 
колчета и държачи.

Ново: LED Светлини за
декоративни изворни камъни

Устойчив на различни атмосферни
промени никел и полирано покритие.

1 LED технология за спестяване на
електричество и по-дълъг живот

2 Въвеждане на иновативна
технология за лесно, безкабелно
местене на светлинните кръгове
без разглобяване

3 Комплектовано с трансформатор 
и кабел 
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GARDENA Комплект генератор за
мъгла

Генератор за мъгла с високи
експлоатационни показатели за
завладяващи атмосферни ефекти с
осветление и водна пара.
Окомплектован с дистанционен радио
контрол (батерията е включена) и
безопасен трансформатор.
Висококачествено 4-цветно LED
осветление (зелено, червено, синьо,
бяло).
Интензивно образуване на водна мъгла от
генератор с дълъг живот и мембрана от
керамика със специално покритие.
Със сензор за светлина и защита срещу
работа на сухо.
10 м кабел за свързване на генератора за
мъгла.
Tрансформатор, подходящ за
инсталиране на открито или на закрито.
С 2 м кабел.
Цветна опаковка.

7976 00797603 CR 1
Комплект генератор За мъгла Ambiente 24 S
С 24 LEDs
Трансформация на мощността: 105 W
Размери на генератора За мъгла: Ø = 185 мм, 
H = 150 мм
Размери на трансформатора: 
140 x 80 x 80 мм (L x W x H)

7977 00797702 1
Комплект генератор За мъгла Ambiente 48 S
С 48 LEDs
Трансформация на мощността: 200 W
Размери на генератора За мъгла: Ø = 250 мм, 
H = 140 мм
Размери на трансформатора: 
160 x 100 x 110 мм (L x W x H)

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA aquamotion
Декорация за езерца

GARDENA Подводно осветление
За оптимален осветителен ефект на
градински езерца, фонтани, предмети на
изкуството и за осветяване и подчертаване
на отделни храсти и дървета.
Доставя се в комплект с 12 V безопасен
трансформатор, метално колче за земята,
стойка, скоба към стена / земя, тръба с
накрайник за помпи за фонтани. 
Висок светлинен изход.
Посоката на лъча се мени плавно,
вертикално и хоризонтално.
Кутия от пластмаса с висока якост усилена
със стъклени влакна.
Трансформатор подходящ за инсталиране
на открито и на закрито. 
4 цветни стъкълца.
С 2 м мрежов кабел и скоби за
осигуряване към стена. 5 м кабел за
свързване на осветлението.
Вкл. Цветни стъкла.
Цветна опаковка.

Препоръчвани аксесоари:
Комплект дистанционен радио контрол,
Арт. No. 7680.

7952 00795203 CR 2
Подводна светлина UL 20
С 20 W халогенна крушка 
Мощност на трансформатора: 20 W

7954 00795401 2
Подводна светлина UL 35
С 35 W халогенна крушка
Мощност на трансформатора: 35 W

За използване само под вода.

Може да се използва под вода и извън водата.

7958 00795807 CR 2
С 20 W халогенна крушка
Мощност на трансформатора: 60 W
Съдържание: 3 x подводни светлини

3 x крачета
3 x метални колчета
3 x скоба за тръба с накрайник
12 x цветни стъкълца
3 x 5 м кабел за свързване на
осветлението

Може да се използва под вода и извън водата.

GARDENA Комплект подводни
светлини UL 20 S

В комплект с 3 подводни светлини UL 20 и
аксесоари.
Цветна опаковка.

GARDENA Плаващи светлини

За осветление на езерцето в много
варианти.
Здрава, устойчива на температурни и
климатични влияния пластмаса.
Доставя се готова за свързване: 
с 5 W халогенна лампа, 5 м кабел за
свързване и 12 V безопасен
трансформатор.

7960 00796002 CR 2
Модел FL 160
Светлинен диаметър 160 мм
Мощност на трансформатора: 20 W

7962 00796200 2
Модел FL 200
Светлинен диаметър 200 мм
Мощност на трансформатора: 20 W

GARDENA LED Осветяване на
декоративни камъни
Сетещ пръстен за подходящо осветяване
на каскади върху декоративни камъни.
Дълготрайна, енергоспестяваща LED
технология (6 x 0.1 W LEDs).
Осветителните елементи – никелова
пластина, полирано покритие, устойчиви
на атмосферни промени. Ў съединяване 
с маркуча 3/4”. С 12 V обезопасяващ
вграден трансформатор. Дължина на
кабела 10 м. Цветна опаковка.

4356 00435604 2
ново SL 32 син модел

6 LEDs, светло синьо
Осветителен кръг Ø 30 мм
Мощност на трансформатора: 10 W

4355 00435505 2
ново SL 32 бял модел 

6 LEDs, бял
Осветителен кръг Ø 30 мм
Мощност на трансформатора: 10 W



10 W

10 W

10 W

30 W

60 W

100 W
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GARDENA Tрансформатор

Високи експлоатационни показатели,
напълно запечатани елементи.
За инсталиране на открито и на закрито.
Със защита от претоварване и късо
съединение
трансформира 230 V волтаж от мрежата
към безопасен 12 V нисък волтаж.
Напълно оборудван с куплунг за бързо
свързване.
С 2 м кабел за захранване и скоби за
свързване към стена.
За избор на подходящия трансформатор,
просто сумирайте мощността във
ватовете на осветлението, което искате да
свържете, 
Цветна опаковка.

4273 00427302 2
Tрансформатор ST 30/1
30 W, 1 изход за една кабелна линия.
Капацитет на свързване: до 30 м кабел.

4274 00427401 2
Tрансформатор ST 60/2
60 W, 2 изхода за две кабелни линии.
Капацитет на свързване: до 50 м кабел.

4275 00427500 2
Tрансформатор ST 100/2
100 W, 2 изхода за две кабелни линии.
Капацитет на свързване: до 100 м кабел.
(на една или на две линии).

GARDENA Индикатор за движение със
сензор за смрачаване

Инфрачервен сензор включва лампите
след като усети движение в определената
област. 
За контролиране на индивидуална лампа,
няколко лампи или цялата инсталация.
Готов за свързване с куплунг.
Нивото на яркостта и областта на контрол
са плавно регулируеми.
Цветна опаковка.

4235 00423502 2
С таймер 1 – 30 мин.
Избор на функция постоянно осветление.

GARDENA Инсталационен кабел

Готов за свързване.
Може да се удължи, чрез свързване с
други кабели. Здрава, устойчива на
износване пластмасова обвивка.
За инсталиране над или под земята.
Цветна опаковка.

GARDENA Колче

За фиксиране на лампите направо в земята.
Стабилно колче от висококачествена
пластмаса. Лесно инсталиране.
Цветна опаковка.

GARDENA Куплунг

За удължаване или разклоняване на
инсталацията и кабела за свързване.
Състои се от контакт и щепсел.
Цветна опаковка.

4302 00430203 3
Дължина 15 м
Площ на сечението на кабела 2.5 мм2

4317 00431705 4
Съдържание: 2 броя

4315 00431507 4
Съдържание: 2 броя

4202 00420204 4
Светещ глобус

4204 00420402 4
Лампа тип гъба

4206 00420600 4
Насочено осветление

4333 00433303 2
Комплект светеща гъба
Съдържа:
3 x гъба – осветително тяло, Aрт. No. 4204,
1 x трансформатор ST 60/2, Aрт. No. 4274,
1 x инсталационен кабел 15 м, Aрт. No. 4302,
3 x колчета, Aрт. No. 4317.

4331 00433105 2
Комплект светещ глобус
Съдържа:
3 x светещи глобуса, Aрт. No. 4202,
1 x трансформатор ST 60/2, Aрт. No. 4274,
1 x инсталационен кабел 15 м, Aрт. No. 4302,
3 x колчета, Aрт. No. 4317.

GARDENA Светлини/
Насочено осветление

Атрактивни декоративни акценти 
в градината. Комлект готов за свързване.
С 10 W халогенна лампа. 
Ел.кабел и съединител за свързване към
ел.мрежата. Цветна опаковка.

Задължителни аксесоари:
Трансформатори, Aрт. No. 4273, 4274,
4275.

GARDENA Осветителен комплект 
(не е илюстрирано)

Комлект готов за свързване.
Системата може да бъде разширена от
вътрешната дейност на трансформатора.
Цветна опаковка.
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GARDENA Водоливници

Декорации, имитации на бронз за ръба на
езерцето
Направени от полиестерна смола.
UV устойчивост.
За свързване с 13 мм (1/2”) маркуч.

7965 00796507 2
Водоливник амфора
Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час
Размери (H / Ў): 44 / 25 cм

7967 00796705 2
Водоливник жаба
Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час
Размери (H x W x L): 16 x 15 x 20 cм

7968 00796804 2
Водоливник риба
Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час
Размери (H x W x L): 12 x 10 x 19 cм

7970 00797009 2
Водоливник лебед
Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час
Размери (H x W x L): 25 x 15 x 30 cм

7971 00797108 2
Водоливник патица
Препоръчван дебит на помпата: поне 500 л/час
Размери (H x W x L): 26 x 13 x 23 cм

GARDENA Езерни фигурки

Езерни фигурки като живи.
Направени от пластмаса.
Естествени цветове.
UV устойчиви.

7983 00798303 CR 4
Езерна фигура, Паток
Размери (H x W x L): 17 x 15 x 40 cм

7984 00798402 4
Езерна фигура, Патица
Размери (H x W x L): 17 x 15 x 40 cм

7982 00798204 CR 24
Езерна фигура, Патенце
Размери (H x W x L): 7,5 x 7 x 13 cм

7987 00798709 2
Езерна фигура, Чапла
Размери (H x W x L): 76 x 17 x 50 cм

GARDENA Водни лилии

Имитации на водни лилии, също като
истински. 
Направени от пластмаса или от коприна.
UV устойчивост.
Ø 15 cм.

7990 00799003 CR 12
Водна лилия, бяла
Цвят на водна лилия, направен от пластмаса

7992 00799201 CR 12
Водна лилия, червена
Цвят на водна лилия, направен от пластмаса

7993 00799300 CR 12
Водна лилия, бяла
Цвят на водна лилия, направен от коприна

7995 00799508 CR 12
Водна лилия, розова
Цвят на водна лилия, направен от коприна
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GARDENA Грижа за тревата

GARDENA Продукти за поддържане на тревата:
Най-удобният начин да се погрижите за вашата морава 

GARDENA е експерт-новатор в
областта на грижата за тревните
площи и непрекъснато предлага
нови интелигентни продукти 
и системни решения на пазара. 

GARDENA продуктите

– са изключително лесни за ползване
– са изключително ориентирани към

потребителя
– са мобилни и маневрени
– са много мощни
– прилагат последните технологии
– дават перфектни резултати

Ново: Електрическа косачка 
PowerMax™

Отлична мощност и удобство.

Маневрени управляеми
косачки

Косачка спечелила много
награди с уникална система
за управление.

Ръчни цилиндрични косачки

Лесно косене за перфектно
подредена и наситено зелена
морава.

Accu ножици за трева

С литиево-йонна технология,
лека и мощна.

Електрически аератори за
трева

Максимална мощност в един
компактен уред.

Ново: Турботримери

Правилният тример за всяка
градина.

Сеялки

Топ-клас морави –
благодарение на
патентованата
система за дозиране.

Ножици за трева

Перфектно пасва на ръката 
и осигурява лесно рязане.
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GARDENA Електрически косачки

Истинска мощност за косене на всякакъв тип тревни площи

Ново: Електрически косачки 
PowerMax™

Предлагат добре обмислени удобни
характеристики, за да отговорят на
нуждите на потребителите.

Модерен, ергономичен и динамичен
дизайн. 

3 модела за тревни площи с размери
до 800 м2.

PowerPlus

Много мощен двигател с голям
въртящ момент с прецизни резултати
на косене – и всичко това в една
машина. Дори безпроблемна работа 
с висока и мокра трева. 

Новата технология прави косачката
видимо по-лека.

Кошът за трева се вади много
лесно.

3 в 1: може да коси, събира
трева или мулчира.

Може да бъде оставяна
настрана безпроблемно, 
но под надзор.

Големи задни 
колела за по-голяма
маневреност 
и способност на
завиване.

Безпроблемно
централно регулиране
на височината на
косене.

Нова, модерна
пилотна кабина 
за удобно и лесно
управление.
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GARDENA Електрически косачки
PowerMax™ 32 E

Мощни и практични електрически косачки.
PowerPlus: много мощен двигател с голям
въртящ момент с прецизни резултати на
косене и безпроблемно събиране на
окосената трева. За безпроблемна
работа, дори с висока или мокра трева.
Тази технология намалява теглото на
косачката, правейки работата забележимо
по-лесна. Кошът за трева прави косачката
практична за използване. С голям отвор за
по-лесно почистване.
Колелата са направени от лека пластмаса,
която позволява идеално и лесно
овладяване на машината.
С плъзгащи се лагери.
Лесно централно регулиране височината
на косене в 5 нива със скала за височината
на косене.
Ключ с ергономичен дизайн със старт
бутон и надежден кабел за безпроблемно
държане.
Ръкохватка за лесно транспортиране на
косачката.
Цветна опаковка.

4033 00403306 1
ново Електрически косачки PowerMax 32 E

Рамка: високо-динамична пластмаса
Двигател: 1,200 watts
Ширина на косене: 32 см
Централно регулиране височината на
косене: 5 нива 20 – 60 мм
Кош за събиране на тревата: 29 л
Тегло: 8.5 кг 
За ливади приблизително до 300 м2

GARDENA Електрически косачки
PowerMax™ 36 E

Мощна и удобна електрическа косачка.
PowerPlus: много мощен двигател с голям
въртящ момент за прецизни резултати на
косене и безпроблемно събиране на
окосената трева.
За безпроблемна работа, дори с висока
или мокра трева.
Тази технология намалява теглото на
косачката, правейки работата забележимо
по-лесна.
Оборудвана с мулчиращ косилен апарат:
може да коси, събира трева или мулчира.
Кошът за трева прави косачката практична
за използване. 
С голям отвор за по-лесно почистване.
Индикатор показва кога кошът за трева 
е пълен.
Специални големи задни колела за добра
способност на завиване и идеална
маневреност. 
Колелата са направени от лека пластмаса,
която позволява идеално и лесно
овладяване на машината.
Лесно централно регулиране на
височината на косене в 5 нива със скала за
височината на косене.
Сгъваема ръкохватка с възможност за
бързо монтиране, за лесно пренасяне 
и съхранение. 
Ключ с ергономичен дизайн със старт
бутон и надежден кабел за безпроблемно
държане.
Преносима дръжка за лесно
транспортиране на косачката.
Цветна опаковка.

4037 00403702 1
ново Електрически косачки PowerMax 36 E

Рамка: високо-динамична пластмаса
Двигател: 1,500 вата
Ширина на косене: 36 см
Централно регулиране височината на
косене: 5 нива 20 – 60 мм
Кош за събиране на тревата: 40 л
Тегло: 12.4 кг
За ливади приблизително до. 500 м2

4043 00404303 1
ново Електрически косачки PowerMax 42 E

Двигател: 1,700 вата
Ширина на косене: 42 см.
Централно регулиране височината на
косене: 5 степени 20 – 60 мм
Кош за събиране на тревата: 50 л
Тегло: 13.2 кг
За ливади приблизително до. 800 м2

GARDENA Резервен нож

За GARDENA Електрически косачки 
PowerMax™ 32 E, 36 E и 42 E.
Здрава стомана с прахово покритие.
Цветна опаковка.

4082 00408202 3
ново Зя Aрт. No. 4043

4081 00408103 3
ново Зя Aрт. No. 4037

4080 00408004 3
ново Зя Aрт. No. 4033

Продава се само като пълен комплект от 3 броя!

GARDENA Електрически косачки
PowerMax™ 42 E

С всички предимства като GARDENA
Електрически косачки PowerMax 36 E.
Същите техничеки данни като 
Aрт. No. 4037.
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GARDENA Електрическа/Accu-Управляема косачка

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Електрически
маневриращи управляеми
косачки за трева

GARDENA Електрическа маневрираща
управляема косачка

Управляема косачка с кормило и дръжка с
едно рамо за косене без усилие. 
С кормилото и патентованата система за
управление се постига висока
маневреност и способност за завиване.
Мощен електродвигател с приставка за
блокиране на ножа.
Плавно регулируема, телескопична
дръжка, която се адаптира към ръста ви.
Въртящата се дръжка дава възможност за
лесно слагане и вадене на коша за
тревата.
Специален начин на сгъване за пестене на
място при съхранение.
Кормило с удобен ключ за сигурност на
дръжката и електрически стартер.
Дръжката лесно може да се заключи при
кормилото, като се използва постоянно
поставен ключ при косене на наклонени
места или при косене на ивици.
Подвижен водач на кабела и устройство за
отпускане на кабела.
Предните колела могат да се фиксират в
едно положение, като се използват
копчета.
Колела: плъзгащи се лагери.
Корпус: устойчива на удар пластмаса.
Цветна опаковка.

4034 00403405 CR 1
Електрическа маневрираща управляема
косачка 34 E лесно движение
Двигателr: 1,100 W
Ширина на откоса: 34 cм
Препоръчва се за ъглови морави с малки и средни
размери до макс. прибл. 500 м2.
Регулиране височината на всяко колело на
4 степени от 20 до 65 мм
Кош за събиране на тревата: 30 л капацитет
Тегло: 16.1 кг
LWA = 87 dB (A)

4038 00403801 CR 1
Електрическа маневрираща управляема
косачка 38 E лесно движение
Двигател: 1,300 W
Ширина на откоса: 38 cм
Препоръчва се за разделени на участъци морави и
за по-големи морави до макс. прибл. 800 м2.
Удобно централно регулиране височината на
рязането с една дръжка на 5 стъпки от 20 – 70 мм
Кош за събиране на тревата: 38 л капацитет
С индикатор за нивото на тревата
Тегло: 19.4 кг
LWA = 89 dB (A)

Иновативна косачка с уникална система за
управление

Управляеми косачка еasyMove:
Подходящи за подразделени 
или геометрично неоформени
морави – излючително
разнообразни и маневрени:

– перфектно косене и събиране
– безпроблемно отсраняващ се кош 

за трева
– косене точно до ръба на моравата
– компактно съхранение
– много тиха

Управляемата косачка се предлага 
в 2 варианта – електрическа или на
батерии. 
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA Електрически
маневриращи управляеми
косачки за трева

GARDENA Резервен нож

За GARDENA Accu-/Eлектрическа
управляема косачка и електрическа
косачка.
Специална усилена стомана, с прахово
покритие.
Цветна опаковка.

4091 00409100 3
За гъвкава управляема косачка 34 A/E ,
електрическа косачка 34 E 

4092 00409209 3
За електрическа управляема косачка 38 E / с
мулчиране

Продава се само като опакован комплект от
3 броя!

4039 00403900 1
Електрическа маневрираща управляема
косачка 38 E с приставка за Мулчиране
Двигател: 1,300 W ширина на откоса: 38 cм
Препоръчва се за разделени на участъци морави и
за по-големи морави до макс. прибл. 800 м2.
Удобно централно регулиране височината на
рязането с една дръжка на 5 стъпки от 20 – 70 мм
Кош за събиране на тревата: 38 л капацитет
С индикатор за нивото на тревата
Тегло 19.7 кг
LWA = 89 dB (A)

GARDENA Електрическа маневрираща
управляема косачка 38 E с приставка
за Мулчиране

С всички предимства на GARDENA
управляема косачка. 
Технически данни като за Арт. No. 4038,
плюс:
Включва специално разработен елемент
за мулчиране. 
Може да се настрои да коси и събира
тревата или да мулчира. 
Мулчът наторява и защитава моравата,
напр. в сухо време, пази околната среда и
пести време, тъй като нарязаната трева не
се събира и така няма нужда от
изхвърляне.
Цветна опаковка.

4036 00403603 CR 1
Accu-гъвкава управляема косачка 34 A лесно
движение
Батерия / двигател: 24 V/9 Ah
Ширина на откоса: 34 cм
Време на рязане: прибл. 30 min.
Препоръчва се за морави до прибл. 300 м2

Регулиране височината на всяко колело на
4 степени от 20 до 65 мм
Кош за събиране на тревата: 30 л капацитет
Тегло: 21.9 кг
LWA = 88 dB (A)

GARDENA Accu-управляема косачка 
34 A лесно движение

Маневрена косачка с кормило и дръжка с
едно рамо за движение без кабел и без
усилие.
С кормилото и патентованата система за
управление се постига висока
маневреност и способност за завиване
Мощна 24 V/9 Ah батерия/ двигател –
технология за отлични резултати при
косенето.
Плавно регулируема, телескопична
дръжка, която се адаптира към ръста ви
Въртящата се дръжка дава възможност за
лесно слагане и вадене на коша за тревата. 
Специален начин на сгъване за пестене на
място при съхранение.
Кормило с удобен ключ за сигурност на
дръжката и електрически стартер.
Дръжката лесно може да се заключи при
кормилото като се използва постоянно
поставен ключ при косене на наклонени
места или при косене на ивици 
Предните колела могат да се фиксират в
едно положение като се използват копчета.
Колела: прости лагери.
Корпус: пластмаса устойчива на удар
Цветна опаковка.

GARDENA Електрическа косачка 34 E
Basic move

Мощна електрическа косачка с високи
експлоатационни показатели и
извънредно добри характеристики на
захващане на тревата и рязане.
С въртящи се предни колела за точно
движение по ръбовете на моравата и
удобно завиване.
Сгъваема дръжка за по-компактно
съхранение.
Предните колела могат да се фиксират в
дадено положение с помощта на копчета.
Корпус от пластмаса, устойчива на удар.
Удобен обезопасен ключ на стартера на
дръжката и устройство за отпускане на
кабела.
Цветна опаковка.

4032 00403207 1
Електрическа косачка 34 E Basic move
Двигател: 1,000 W
Ширина на откоса: 34 cм
Препоръчва се за морави до прибл. 500 м2

Регулиране височината на всяко колело на
4 степени от 20 – 65 мм
Кош за събиране на тревата: 30 л капацитет
Тегло: 15.0 кг
LWA = 87 dB (A)
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GARDENA Ръчна цилиндрична косачка

Лесно движение за перфектно подрязана наситено зелена морава

Всички модели прилагат
безконтактна технология на точно
косене

Вървят извънредно гладко, тихо и без
усилие.

Здрав, покрит с незалепващо
покритие режещ цилиндър,
направен от качествена
стомана и остриета, които
режат точно и гладко като
ножици.

Сгъваема дръжка с възможност за бързо
монтиране.

Ергономично
оформена ръкохватка
за лесно пренасяне 
на косачката.

Плавно регулируема
удобна височина на
рязането с ясна скала
за регулирането.

Големи колела със
специален грайфер и
меки пластмасови
елементи.

Качество и удобство
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GARDENA Ръчни
цилиндрични косачки

4020 00402002 CR 1
Ръчна цилиндрична косачка 300
Работна ширина 30 cм
Препоръчва се за морави до прибл. 100 м2

Регулиране височината на рязане 12 до 42 мм
Тегло: 7.6 кг

4023 00402309 1
Ръчна цилиндрична косачка 380
Работна ширина 38 cм
Препоръчва се за морави до прибл. 200 м2

Регулиране на височината на рязане от 12 до 42 мм
Тегло: 8.1 кг

4021 00402101 1
Ръчна цилиндрична косачка 300 C
Работна ширина 30 cм
Препоръчва се за морави до прибл 150 м2

Регулиране на височината на рязане 12 до 42 мм
Тегло: 8.7 кг

4024 00402408 1
Ръчна цилиндрична косачка 380 C
Работна ширина 38 cм
Препоръчва се за морави до прибл. 250 м2

Регулиране на височината на рязане от 12 дo 42 мм
Тегло 9.4 кг

GARDENA Ръчна цилиндрична косачка

За точно рязане, тихо и без усилие.
Безконтактна техника на рязане (режещ
цилиндър и остриета, които не се
докосват взаимно), при което косачката е
много тиха и се бута много лесно.
Здрав цилиндър с незалепващо покритие,
направен от висококачествена стомана и
заточено острие за чисто и точно рязане.
Лесно плавно регулиране на височината
на рязането с помощта на ръчен
контролер.
Скала за височината на рязането от двете
страни с лесно отчитане.
Големи колела със специален профил за
водене на косачката.
Дръжката се сваля за по-удобно
съхранение и транспортиране.
Препоръчвани аксесоари: Кош за трева
Арт. No. 4029.
Цветна опаковка.

GARDENA Ръчна цилиндрична
косачка C

За точно косене като с ножици. 
Върви извънредно гладко, тихо и без
усилие.
Техника на безконтактно рязане (режещ
цилиндър и острие, които не се докосват
взаимно), така че косачката е
изключително тиха и лесна за бутане.
Здрав цилиндър с незалепващо покритие,
направен от висококачествена стомана и
заточено острие за чисто и точно рязане.
Лесно плавно регулиране на височината
на рязането с помощта на ръчен
контролер.
Скала за височината на рязането от двете
страни с лесно отчитане.
Големи колела със специален профил за
водене на косачката.
Сгъваема дръжка с възможност за бързо
заключване за лесно пренасяне и
компактно съхранение.
Специално оформена дръжка за носене
дава възможност за лесно повдигане на
косачката.
Ергономично оформената дръжка
улеснява бутането и работата с косачката.
Препоръчвани аксесоари: Кош за трева
Арт. No. 4029.
Цветна опаковка.
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4028 00402804 1
Двигател 400 W
Работна ширина 38 cм
Препоръчва се за морави до прибл. 500 м2

Регулиране височината на рязане от 12 дo 42 мм
Тегло: 11.9 кг

GARDENA Кош за трева

За всички GARDENA Цилиндрични косачки.
Голям капацитет прибл. 35 – 49 л.
Лесно сглобяване без инструменти.
Сгъваем.
Лек : прибл. 1.5 кг.
Цветна опаковка.

4029 00402903 CR 1

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Цилиндрични косачки

GARDENA Електрическа цилиндрична
косачка 380 EC
За точно косене както с ножици – много
гладко, тихо и без усилие.
Мощен 400 W електродвигател.
Може да се използва и като обикновена
ръчна косачка без електрозахранване.
Безшумна , безконтактна технология на
рязане (режещ цилиндър и острие, които
не се докосват взаимно), така че косачката
е тиха и лесна за бутане.
Здраво, с незалепващо покритие
цилиндрично острие и заточено острие за
чисто и точно рязане.
Лесно плавно регулиране на височината
на рязането с помощта на ръчен
контролер.
Скала за височината на рязането от двете
страни с лесно отчитане.
Големи колела със специален профил за
водене на косачката.
Сгъваема дръжка с възможност за бързо
заключване за лесно пренасяне и
компактно съхранение.
Специално оформена дръжка за носене
дава възможност за лесно повдигане на
косачката.
Ергономично оформена дръжка осигурява
удобно работно положение.
Водеща дръжка с удобно разположен
ключ, която позволява лесното бутане на
косачката.
Препоръчвани аксесоари: Кош за трева
Арт. No. 4029.
Цветна опаковка.

4025 00402507 1
ново Литиево-йонна батерия: 25 V, 3.2 Ah

Височина: 38 см.
Препоръчва се за морави до прибл. 
300 м2 (едно зареждане на батерията)
Регулиране височината на рязане: 
12 to 42 мм
Тегло: приблизително 14 кг.

Предлага се от Април 2009!

GARDENA Accu Зареждаща се
цилиндрична косачка 380 Li
За точно безкабелно косене, както с
ножици – много гладко, тихо и без усилия.
Мощна, с лесна поддръжка, 25 V литиево-
йонна батерия за мощно рязане,
сменяема. Може да се използва без
зареждащата се батерия, като обикновена
косачка. LED дисплей показва нивото на
заряда в батерията. Техника за
безконтактно рязане (режещ цилиндър 
и острие, които не се докосват взаимно),
така че косачката е тиха и лесна за
бутане). Здрав цилиндър с незалепващо
покритие, направен от висококачествена
стомана и заточено острие за чисто 
и точно рязане. Височината на рязане 
е лесно регулируема с помощта на ръчен
контрол и скала за височината на рязане.
Големи колела със специално обработени,
леки пластмасови елементи за лесно
управление на косачката. Ергономично
оформена дръжка, включваща удобно
позициониран ключ за лесно бутане на
косачката. Специално оформената
ръкохватка дава възможност за лесно
повдигане на косачката. 
Сгъваема ръкохватка за компактно
транспортиране и съхранение. 
В комплект с кош за трева, зареждащи
батерии и зарядно за батерии.
Време за зареждане макс. 6 часа.
Препоръчителни аксесоари: Сменяема
литиево-йонна батерия Aрт. No. 8838.
Цветна опаковка.

8838 00883801 1
ново Капацитет: 25 V / 3.2 Ah

Тегло: 880 гр.

Предлага се от Април 2009!

GARDENA Сменяеми литиево-йонни
батерии 25 V
Мощен, надежден енергиен източник за
GARDENA Accu Зареждащ– се цилиндрична
косачка 380 Li. Лесни за поддържане, литиево-
йонни зареждащи се батерии: винаги готови 
за използване – могат да бъдат зареждани по
всяко време. Цветна опаковка.
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GARDENA Електрическо гребло за трева / аератор

Максимална мощност в един продукт!

Еволюционен продукт

Атрактивен дизайн, оптимална маневреност и
разнообразна мощност идеална за вашата градина.

Електрически аератор за трева EVC 1000

Маневрен и мощен аератор отстранява повяхналата
трева, мъха, бурените през пролетта и есента.

Подобрената
абсорбция на
въздух,вода и
хранителни вещества
в резултат от
аерирането ще
съживи вашата
морава.

Мощност Плюс:

За безпроблемно включване и 
работа без досадно прекъсване.

Много мощен двигател с висок
въртящ момент за оптимални
резултати.

Водеща дръжка с удобно
разположен стартер,което
дава възможност за лесно
бутане.

Централно регулиране във
височина за компенсиране на
износването с ръчен
регулиращ лост.

Електрическо гребло за трева ES 500

За грижа през цялата година: помага за отстраняване
на мъха и плевелите във вашата градина.

Редовното косене и аериране предотвратяват
израстването на мъх в моравата.
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GARDENA Електрическо
гребло за трева / аератор

4068 00406802 CR 1
Двигател 1.000 W
Работна ширина 30 cм
Регулиране на работната височина 3 x 3 мм
Тегло 10.6 кг
Препоръчва се за тревни площи до прибл. 600 м2

4066 00406604 CR 1
Двигател 500 W
Работна ширина 30 cм
Регулиране на износването 3 x 3 мм
Тегло 9.5 кг
Препоръчва се за тревни площи до прибл. 600 м2

4065 00406505 CR 1
За електрическо гребло ES 500, електрически
аератор за трева EVC 1000 / EVC 1000/30,
капацитет прибл. 40 л

4094 00409407 6

Продава се само като опакован комплект от
6 бр!

GARDENA Електрически аератор за
трева EVC 1000

Компактен маневрен аератор за трева,
отстранява смачкания повяхнал слой от
моравата. 
Мощен и без пропуски.
Мощност Плюс: мощен 1.000 W
електрически универсален двигател за
безпроблемно започване на работа и
аериране. 
Специални остриета от неръждаема
стомана за дълъг работен живот.
Просто централно регулиране на
височината на остриетата с използване на
ръчен регулиращ лост.
Транспортиране, чрез бутане на аератора
без остриетата да докосват земята.
Големи колела от специална материя за
лесно водене на аератора. 
Дръжката може да се свали за лесно
пренасяне и компактно съхранение. 
Водеща дръжка с удобно разположен
стартер за лесно бутане на аератора. 
Препоръчвани аксесоари: GARDENA Кош
за трева, Арт. No. 4065. 
Цветна опаковка.

GARDENA Електрическо гребло за
трева ES 500

Компактно, маневрено гребло за трева
лесно отстранява мъха и повяхналата
трева от моравата.
Мощност Плюс: мощен 500 W
– eлектрически универсален двигател за
безпроблемно започване на работа и
аериране.
Пружини от неръждаема стомана с ниско
износване, заменими поотделно
(1 пластмасова част с 2 свързани
пружини).
Централно регулиране за компенсиране
на износването с използване на ръчен
регулиращ лост.
С положение за транспортиране за бутане
на аератора без остриетата да докосват
земята.
Големи колела от специална материя за
лесно водене на аератора.
Дръжката може да се свали за лесно
пренасяне и компактно съхранение. 
Водеща дръжка с удобно разположен
стартер за лесно бутане на аератора. 
Препоръчвани аксесоари: GARDENA Кош
за трева,Арт. No. 4065. 
Цветна опаковка.

GARDENA Пружини за смяна

За електрическо гребло за трева ES 500.
За лесна смяна на износени аераторни
пружини.
Цветен блистер.

GARDENA Кош за събиране на трева

Просто поставяне.
Лесно се сгъва за пестене на място при
транспорт и съхранение.
Цветна опаковка.
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GARDENA Турботример

Технически данни SmallCut EasyCut ComfortCut PowerCut AccuCut AccuCut ProCut ProCut
300 400 450 500 400 Li 450 Li 800 1000

Арт. No. 8845 8846 8847 8848 8840 8841 8851 8852

Рязане Ø 230 мм 250 мм 250 мм 270 мм 230 мм 230 мм 350 мм 350 мм
Tип Eлектрическа Eлектрическа Eлектрическа Eлектрическа зареждаема батерия: Eлектрическа Eлектрическа

5 x LiIo клетки
Мощност на двигателя 300 W 400 W 450 W 500 W 800 W 1000 W
Време на зареждане 3 часа 3 часа
(с плоска батерия)
Тегло 1,9 кг 2,4 кг 2,8 кг 3,0 кг 2,4 кг 2,8 кг 5,0 кг 5,7 кг
Корда Ø 1.5 мм 1.6 мм 1.6мм 1.6мм Система Rotor Cut 2.0 мм 2.0 мм

пластмасови остриета
Дължина на кордата 10 м 6 м 6 м 6 м 2 x 3 м 2 x 3 м
Предпазител за растенията x x x x x
Телескопична дръжка x x x x x
Регулиране ъгъла на дръжката x x x x x
90° рязане по краищата x x x

Новите Турботримери: Правилната машина за всяка градина

Гамата от турботримери,
съобразена с областта на
приложение, показва
компетентност и нов търговски
потенциал.

Продуктите винаги са ориентирани
към потребностите на клиентите.

Много лесен за използване.

Малки градини

За лека почистваща работа в
градината.

Семейни градини

За по-дълги ивици за косене 
и трудно достъпни места.

Перфектен за всички краища на
моравата.

Лесно използване и достигане до
трудно достъпните места.

Koси
безпроблемно
порасналата
трева по
краищата на
градината.

Компактна за
съхранение.
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GARDENA Турботримери

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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опаковка

GARDENA
Турботримери

GARDENA Турботример SmallCut 300

Лек, лесен за използване тример за леки
работи по поддръжката на градината.
Може да се работи с две ръце за 
по-удобно и стабилно управление.
Прекъсвач предпазва от неволно
включване.
Лесно подаване на кабела.
Напълно автоматично подаване на
кордата.
С уловител на кордата за допълнителна
сигурност.
Лесно сменяеми шпули с корда.
С 2 шпули с корда.
Лесно монритане.
Цветна опаковка.

8845 00884501 CR 2
ново Диаметър на рязане: 230 мм

Мощност на двигателя: 300 W
Диаметър на кордата: 1.5 мм
Дължина на кордата: 10 м

Продава се само като опакован комплект 
от 2 броя!

GARDENA Турботример EasyCut 400

Лек, лесен за използване тример за 
дълги тревни площи и за достигане до
трудно достъпни места. 
Прекъсвач предпазва от неволно
включване.
Голям стартерен ключ за лесно включване.
Допълнителна дръжка с плавно
регулиране на височината.
Лесно подаване на кабела.
Въртяща се дръжка за косене на
обраслите бордюри.
Телескопична дръжка регулираща 
се спрямо височината на поребителя 
(90 до 120 см).
Регулиране ъгъла на дръжката за лесно
косене на трудно достъпни места.
Лесно регулируем предпазител за
растения. 
Регулируемо подаване на корда с
подаващ механизъм.
Лесно сменяеми шпули с корда 
Лесно монтиране на капака без
инструменти.
Цветна опаковка.

Аксесоари: Допълнително колело, 
Aрт. No. 5310, за лесно управление

8846 00884600 CR 2
ново Диаметър на рязане: 250 мм

Мощност на двигателя: 400 W
Диаметър на кордата: 1.6 мм
Дължина на кордата: 6 м

Продава се само като пълен комплект 
от 2 броя!

Големи градини

Дълги ивици за косене, малки зони,
недостъпни места и обрасли краища.

Занемарени градини

Големи градини с груба буйна
растителност и плевели.

За свобода при обработка на
градината без кабел

Лесни за поддържане клетки на
батерията: винаги готови за
използване – могат да се зареждат 
по всяко време.

Кратко време за зареждане.

Леки.
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GARDENA
Турботримери

GARDENA Резервни литиево-йонни
батерии 18 V

Мощен, надежден енергиен източник на
GARDENA Турботример AccuCut 400 Li/
AccuCut 450 Li.
Лесно зареждащи се батерии: винаги
готови за използване – могат да се
зареждат по всяко време.
Леки.
Цветна опаковка.

8839 00883900 2
ново Капацитет: 18 V / 1.6 Ah

Тегло: 420 гр.

GARDENA Турботример ComfortCut 450

Лек, лесен за използване тример, който
коси дълги тревни ивици, достига до
трудно достъпни места и отсранява
обраслите растения по краищата.
Прекъсвач предпазва от неволно
включване. Голям стартерен ключ за лесно
включване. Допълнителна дръжка с
плавно регулиране на височината.
Лесно подаване на кабела. Телескопична
дръжка регулираща се спрямо височината
на поребителя (90 до 120 см). 
Регулиране ъгъла на дръжката за лесно
косене на трудно достъпни места. Косене
под ъгъл от 90° за косене на обраслите
краища.
Допълнително закачващи се колела, 
за по-лесно управление. 
Лесно регулируем предпазител за
растения. Регулируемо подаване на корда
с подаващ механизъм. 
С уловител на кордата за допълнителна
безопастност.
Лесно сменяеми шпули с корда 
Лесно монтиране на капака без
инструменти.
Цветна опаковка.

8847 00884709 CR 2
ново Диаметър на рязане: 250 мм

Мощност на двигателя: 450 W
Диаметър на кордата: 1.6 мм
Дължина на кордата: 6 м

GARDENA Турботример PowerCut 500

Мощен, лесен за използване тример,
който коси дълги тревни ивици, достига 
до трудно достъпни места и отсранява
обраслите растения по краищата. Същите
технически данни като Турботример
ComfortCut 450 (Aрт. No. 8847), 
но с по-голям капацитет на работа.
Цветна опаковка.

8848 00884808 CR 2
ново Диаметър на рязане: 270 мм

Мощност на двигателя: 500 W
Диаметър на кордата: 1.6 мм
Дължина на кордата: 6 м

8840 00884006 CR 2
ново
Диаметър на рязане: 230 мм
Литиево-йонна 
батерия: 18 V, 1.6 Ah
Работно време: приблизително 30 мин.,

(достатъчно за около 1000 м
тревна площ)

Време на зареждане 
(с плоски батерии): приблизително 3 часа

GARDENA Турботример AccuCut 450 Li
Лек, лесен за използване тример работещ
на батерии, за косене на дълги ивици с 
трева и трудно достъпни места. Със същите 
технически данни като Турботример 
AccuCut 400 Li (Aрт. No. 8840), но с
допълнително оборудване: Косене под
ъгъл от 90° за косене на обраслите
краища. Допълнително закачващи се
колела, за по-лесно управление.
Цветна опаковка.

8841 00884105 CR 2
ново
Диаметър на рязане: 230 мм
Литиево-йонна 
батерия: 18 V, 1.6 Ah
Работно време: приблизително 30 мин.,

(достатъчно за около 1000 м
тревна площ)

Време на зареждане 
(с плоски батерии): приблизително 3 часа

GARDENA Турботример AccuCut 400 Li
Лек, лесен за използване тример работещ
на батерии, идеално решение на всички
градински задачи, лесно достига и до
трудно достъпните места. Мощни лесно
зареждащи се литиево-йонни батерии за
перфектна работа, сменяеми. Прекъсвач
предпазва от неволно включване. Голям
стартерен ключ за лесно включване.
Допълнителна дръжка с плавно регулиране 
на височината. Въртяща се дръжка за
косене на обраслите бордюри.
Телескопична дръжка регулираща се
спрямо височината на поребителя (90 до
120 см). Регулируема дръжка за по-лесно
косене на трудно достъпните места. Лесно
регулируем предпазител за растения. 
Система Rotor-Cut за определяне
резултатите на косене и изключително тих
режим на работа. В комплект с accu-pack,
зарядно за батерии, списание за
резервните ножове и 20 резевни ножа.
Лесно монтиране на капака без
инструменти. Цветна опаковка.
Препоръчителни аксесоари: Допълнително
колело, Aрт. No. 5310, за лесно управление.
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GARDENA
Турботримери

GARDENA Турботример ProCut 800

Мощен тример подходящ за големи
площи с груба буйна растителност и
плевели.
Балансирано разпределение на теглото.
Допълнително регулиране на височината 
и разположението на дръжката под ъгъл за
удобна и стабилна работна поза.
Прекъсвач предпазва от неволно
включване.
Голям стартерен ключ за лесно включване.
Допълнителна дръжка с плавно
регулиране на височината.
В допълнение колан за лесно носене на
рамо.
Мощна система за косене с две корди 
и с регулируем подаващ механизъм.
Лесно сменяеми шпули с корда 
Лесно монтиране на капака без
инструменти.
Цветна опаковка.

8851 00885102 CR 1
ново Диаметър на рязане:   350 мм

Мощност на двигателя 800 W
Диаметър на кордата: 2.0 мм
Дължина на кордата: 2 x 3 м

GARDENA Турботример ProCut 1000

Мощен тример подходящ за големи
площи с груба буйна растителност 
и плевели. 
Ергономична и удобна работа.
Балансирано разпределение на теглото.
Удобно опериране и с двете ръце,
благодарение на регулируемата височина
на дръжката за по-стабилно управление,
както и за по-лесно съхранение.
Прекъсвач предпазва от неволно
включване.
Голям стартерен ключ за лесно включване.
Допълнителна дръжка с плавно
регулиране на височината.
В допълнение колан за лесно носене на
рамо.
Мощна система за косене с две корди 
и с регулируем подаващ механизъм.
Лесно сменяеми шпули с корда 
Лесно монтиране на капака без
инструменти.
Цветна опаковка.

8852 00885201 CR 1
ново Диаметър на рязане: 350 мм

Мощност на двигателя 1,000 W
Диаметър на кордата: 2.0 мм
Дължина на кордата:: 2 x 3 м

GARDENA Резервна шпула с корда
За Турботример SmallCut 300, Aрт. No. 8845. 
Дължина на кордата: 10 м.
Цветна опаковка.

GARDENA Резервна шпула с корда
За Турботример EasyCut 400 (Aрт. No. 8846),
ComfortCut 450 (Aрт. No. 8847) и 
PowerCut 500 (Aрт. No. 8848). Дължина на
кордата: 6 м. Цветна опаковка.

GARDENA Резервна шпула с корда
За Турботример ProCut 800 (Aрт. No. 8851) 
и ProCut 1000 (Aрт. No. 8852). Дължина на
кордата 2 x 3 м. Цветна опаковка.

5306 00530606 CR 6*
ново

5307 00530705 CR 6*
ново

5308 00530804 CR 6*
ново

* Продава се само като пълен комплект 
от 6 броя!

GARDENA Spare Blades

За Турботример AccuCut 400 Li 
(Aртt. No. 8840), AccuCut 450 Li 
(Aрт. No. 8841) и accuCut (Aрт. No. 2417).
Съдържа: 20 броя.
Цветна опаковка.

5368 00536806 CR 6

Продава се само като пълен комплект от 6 броя!

GARDENA Допълнително колело

Идеално за Турботример EasyCut 400 
и Турботример AccuCut 400 Li.
За по-лесно управление на тримера.
Махат се.
Лесно монтиране без инструменти.
Цветна опаковка.

5310 00531009 CR 4
ново
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GARDENA Accu ножици

Леки и маневрени

Всички уреди са лесни за
поддържане с литиево-
йонни зареждащи се
батерии 

Винаги готови за използване –
могат да се презареждат по
всяко време 

Бързо зареждане.

Удължен живот на батериите.

Олекотени батерии.

Accu ножици за трева 
TwinCut

Мощно средство за
подрязване на малки морави
и ефикасно поддържане на
градински плет. 

Accu ножици за
храсти

Много мощни и с
удобна дръжка за
завъртане за
оптимална адаптация
към различните
позиции на хващане. 

Accu ножици за
храсти

Мощни и маневрени. 

Accu ножици за оформяне на
контури ContourCut

Идеални за подрязване на жив плет:
прецизни, удобни за държане в ръка,
мощни.

Със специален нож за оформяне на
контури за постигане на изключителна
прецизност. 

Технически данни GARDENA Accu ножици за краища GARDENA ножици за храсти GARDENA GARDENA
Accu 60 Accu 80 Accu 100 Accu 80 Accu 100 Accu Box

Lawn Cutter Wood Shaper
Арт. No. 8801 8803 8805 8824 8825 8830 8829
Ширина на рязане 8 см 8 см 10 см 20 см 8 см
Дължина на рязане 20 см 20 см
Броя презареждащи се батерии 1 x бр. литиево-йонни 2 x бр. литиево-йонни 3 x бр. литиево-йонни 2 x бр. литиево-йонни 3 x бр. литиево-йонни 3 x бр. литиево-йонни 1 x бр. литиево-йонни
Макс. време за работа60 мин. 60 мин. 80 мин. 100 мин. 80 мин. 100 мин. 60 мин. 45 мин.
Макс. площ 1100 м 1400 м 1500 м 130 м2

Възможност за презареждане 1000 пъти 1000 пъти 1000 пъти 1000 пъти 1000 пъти 1000 пъти 1000 пъти
Време за презареждане около 5 ч. около 7 ч. около 7 ч. около 6 ч. около 7 ч. около 10 ч. около 5 ч.
Тегло 850 гр. 1000 гр. 1050 гр. 900 гр. 950 гр. 2000 гр. 600 гр.
Възможност за сгъване
на дръжката под ъгъл x x x x x x
Колела x x x x x x
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GARDENA Accu ножици

GARDENA Accu ножици за краища (Li)
За поддържане на ръбове на морави удобно
и без кабел за захранване.
Удобната дръжка може да се накланя под
ъгъл за естествено положение на ръцете.
Мощни литиево – йонни презареждащи се
батерии, които се поддържат лесно за
осигуряване на мощно рязане. 
Заменими презареждащи се клетки.
Работните компоненти са специално аранжи-
рани така, че да осигурят ергономично и
отпуснато работно положение.
Оптимизирано разпределение на тежестта за
рязане без усилие.
Мощен двигател за отлични резултати при
рязането.
Заменяемо висококачествено острие,
наточено с точност, с незалепващо покритие. 
Острието се сменя лесно без инструменти.
Модел Accu 80 и Accu 100 може лесно да се
превърне в ножици за храсти.
Всички модели имат колела за водене на
ножиците.
В комплект с отделно зарядно устройство за
батериите и калъф за острието.
Телескопична дръжка, въртяща се около оста
си, която може да се пригоди към работа в
изправено положение.
Цветна опаковка.

8801 00880107 CR 3
Accu 60

8803 00880305 3
Accu 80

8805 00880503 CR 3
Accu 100

GARDENA Комплект ножици за краища 
Привлекателно предложение на
специална цена.
Съдържание: 1 x Accu 60, Арт. No. 8801,
1 x телескопична въртяща се дръжка,
Арт. No. 8817. Цветна опаковка.

8812 00881203 CR 3

Продава се само като опакован
комплект от 3 елемента!

GARDENA Accu ножици за трева 
TwinCut

За безжично и ефективно подрязване на
малки морави и подравняване на живи
плетове.
Мощни с ниска поддръжка литиево-йонни
зареждащи се батерии за рязане с висок
капацитет.
Зареждащите се батерии могат да се
сменят.
Със сгъваема дръжка за адаптиране към
височината на потребителя, възможност
за регулиране от 85 до 120 см.
Допълнителна регулиеруема дръжка,
която се върти на 360°.
За индивидуално ползване с и без дръжка.
Въртяща се удобна дръжка за оптимално
адаптиране към естествения захват на
ръката.
Мощен мотор за постигане на отлични
резултати.
Сменяем висококачествен нож за
прецизно рязане с незалепващо покритие. 
С големи колела за удобство при
оформяне на контурите. 
Комплектът е с отделно зарядно и високо-
качествен калъф за покриване на ножа.
Цветна опаковка.

8830 00883009 2
Ширина на рязане: 20 см

GARDENA Телескопична въртяща се
дръжка
Подходяща за ползване с всички GARDENA
Accu Ножици за трева (Арт. 8800 – 8805, 
2500  2510) и Accu Ножици за храсти 
(Арт. 8818/8820/8824/8825/8829).
Върти се на стъпки от по 45° във всички
посоки.
Неограничено регулиране от 85 до 120 см
за адаптиране към височината на
потребителя и ситуацията на работа. 
За подрязване на границите на морави и
растения, които растат изправени с
възможност за регулиране спрямо
височината на храстите или страничните
контури. 
Втора опция за хващане, подходяща за
използване с accu ножиците за храсти. 
Защитно заключване, което
предотвратява случайно задействане. 
Бързо и лесно сглобяване поради
безжичното свързване. 
Цветна опаковка.

8817 00881708 CR 3
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GARDENA Комплект ножове

За Accu ножици (Арт. No. 8800 – 8803,
2500/2505) и Accu ножици за храсти
(Арт. No. 8818/8824).

GARDENA Комплект ножове

За Accu ножици (Арт. No. 8804/8805/
2510), Ножици за трева TwinCut и Accu 
ножици за храсти (Арт. No. 8820/8825).

GARDENA Комплект резервни ножове
за ножици за храсти

За Accu ножици (Арт. No. 8802 – 8805) и
Accu ножици за храсти (Арт. No. 8818/
8820/8824/8825/8829). Цветна опаковка.

2345 00234504 5*
Ширина на рязането 8 cм
Цветна опаковка.

2346 00234603 5*
Ширина на рязането 10 cм
Цветна опаковка.

5378 00537803 5*
Дължина на рязането 20 cм

* Продава се само като цял опакован комплект
от 5 елемента!

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Accu ножици

GARDENA Accu Ножици за храсти (Li)
За оформяне, подкастряне и поддържане на жив
плет. Удобните дръжки могат да се накланят под
ъгъл и да се адаптират към естествено положе-
ние на ръцете. Мощни литиево – йонни
заменяеми зареждащи се батерии, за които
лесно може да се грижите, за да осигурите
достатъчна здравина на рязането. Работните
компоненти са специално аранжирани, така че
да осигурят ергономично работно положение и
оптимално разпределение на теглото за рязане
без усилие. Мощен двигател с отлични
резултати при рязането. Закалени, с лазерно
оформено острие със специално наточване и
обезопасено долно острие. Острието се сменя
лесно без инструменти. Може да се превърне в
косачка за подрязване на морави.
Окомплектовани с отделно зарядно устройство
за батерията и калъф за острието.
Телескопична дръжка, въртяща се около оста си.
Цветна опаковка.

8824 00882408 3
Accu 80

8825 00882507 3
Accu 100

8826 00882606 12

Продава се само като цял опакован комплект от
12 елемента!

GARDENA Accu комплект ножици за
храсти (не е илюстр.)
Привлекателен комплект предлаган на
специална цена.
Cъдържание: 12 комплекта с 1 x 8825, 1 x 2346.
Подредени по начин, привличащ вниманието.

GARDENA Почистващ спрей

Идеален за поддържане на градински
инструменти. Ниският вискозитет
подобрява плъзгането на инструментите и
намалява износването на движещите се
части. Отстранява замърсяването и
предотвратява ръждясването.
Биоразградим. Изразходва се на малки
количества. Спреят се прилага
равномерно. Предлага се в табличка с
привлекателен цветен постер.

2366 00236607 12
Съдържание 200 мл

GARDENA Комплект остриета

За Accu ножици ContourCut, 
Арт. No. 8819/8829.

2344 00234405 5*
Ширина на рязане 8 см
Цветна опаковка.

GARDENA Accu ножица за оформяне на
контури за жив плет ContourCut

Идеалното решение за прецизно
оформяне на контурите. 
Ергономична форма за ръката.
Общо тегло само 600 гр. 
Лазерно заточени остриета за прецизно
рязане с незалепващо покритие. 
Голямо разстояние между остриетата за
ефективно рязане,не се приплъзва. 
Мощна литиево-йонна зареждаща се
батерия, с лесна поддръжка.
Остриетата се сменят лесно и без нужда
от инструменти.
Комплектът е със зарядно за батериите и
калъф за остриетата. Може да се монтира
и сгъваема дръжка. 
Цветна опаковка.

8829 00882903 3

8815 00881500 15
15 x Арт. No. 8829 в кутията

Продава се само в комплект по 15 броя!

8813 00881302 15
15 x Арт. No. 8819 в кутията

Продава се само в комплект по 15 броя!

8819 00881906 3
Съдържа: 1 x Арт. No. 8829 + Арт. No. 5378

GARDENA Accu ножица за оформяне на
контури ContourCut 

За прецизно оформяне на контурите на
малки площи.
Атрактивна оферта на специална цена. 

Оферта

Оферта
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GARDENA Ножици за трева

Гама продукти, които налагат нов
стандарт

Висококачествени иновативни решения:

– Ергономични дръжки за ръката. 

– Не остават никакви колебания, може да се използват както
с дясна така и с лява ръка

Остриетата се въртят на
360°

Ползва се без усилия както с
дясна така и с лява ръка,
благодарение на компактната
си конструкция.

Вълнообразни
остриета и плъзгач

За прецизно
оформяне на краища
и постоянна височина
на рязане.

С дръжка

За рязане в
изправена позиция
предпазваща гърба
при работа.

Удобна дръжка

Перфектно пасва на дланта и реже с лекота веднага щом се
упражни натиск с показалеца и средния пръст.

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Ножици за трева

GARDENA Comfort Ножици за трева,
въртящи се
За лесно и прецизно оформяне на морави,
както и на проблемни зони. 
Специална форма на дръжката с оптимално
прилагане на сила за изключително лесно
рязане. 
Остриетата се въртят на 360° и осигуряват
лесна работа както с дясна така и с лява
ръка. 
Мек пластмасов компонент за удобна работа. 
Незалепващото покритие и назъбените
режещи остриета, запазват тревата,
осигуряват лесно и прецизно подравняване. 
Специален лагер на ножиците за равномерно
и ефективно подрязване по цялата дължина
на остриетата.
Плъзгач за лесно направляване и
равномерно подрязване.
Практично застопоряване за работа с една
ръка.

8735-20 00873505 CR 10
Цветна опаковка.

8735-30 00873543 10
Доставя се насипно.

Продава се само в опаковки по 10 броя!
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Ножици за трева

GARDENA Удобна с дълги дръжки
въртяща се ножица за трева
За точно рязане на краищата на морави,
особено там, където достъпът е по-труден. 
За изправено работно положение, пазейки
гърба.
Остриетата могат да се завъртат около оста до
90° на всяка страна.
Лесно точно рязане с остриета с незалепващо
покритие.
Регулируем ъгъл на дръжките за ергономично
работно положение.
Големи колела за лесно движение и водене.
Дръжки с лесен захват от меки пластмасови
компоненти.
С допълнителна дръжка за максимална
стабилност.
Леко заключване с една ръка.
С висящо устройство за практично съхранение.

8740 00874007 5
Цветна опаковка

GARDENA Оферта-удобна с дълги
дръжки въртяща се ножица за трева
(не е илюстр.)
Текущо сезонно предложение.
Съдържание: 20 x 8740. Цветна опаковка.

8741 00874106 20

Подлежи на предварително договаряне.

Продава се само в комплект от по 20 бройки!

GARDENA Comfort ножици за трева,
въртящи се

За прецизно подравняване на морави,
както и проблемни зони.
Остриетата се въртят на 360° и осигуряват
лесна работа, както с дясна така и с лява
ръка.
Ергономична дръжка за лесно рязане,
с мек пластмасов компонент.
Незалепващото покритие и назъбените
режещи остриета, запазват тревата,
осигуряват лесно и прецизно
подравняване.
Специален лагер на ножиците за
равномерно и ефективно подрязване по
цялата дължина на остриетата.
Плъзгач за лесно направляване и
равномерно подрязване.
Практично застопоряване за работа с една
ръка.

8734-20 00873406 10
Цветна опаковка.

8734-30 00873444 10
Доставя се насипно.

Продава се само в опаковки по 10 броя!

GARDENA Comfort Ножици за трева
За прецизно подравняване
Ергономична дръжка за лесно подравняване.
Мек пластмасов компонент за удобно
хващане.
Назъбените режещи остриета запазват
тревата и осигуряват лесно и прецизно
рязане. 
Незалепващи подсилени остриета за дълъг
живот. Устойчиви на ръжда и лесни за
почистване. 
Специален лагер на ножиците за равномерно
и ефективно подрязване по цялата дължина
на остриетата.
Плъзгач за лесно направляване и
равномерно подрязване.
Специален лагер на ножиците за равномерно
и ефективно подрязване по цялата дължина
на остриетата.
Практично застопоряване за работа с една
ръка.

8733-20 00873307 CR 10
Цветна опаковка.

8733-30 00873345 10
Доставя се насипно.

Продава се само в опаковки по 10 броя!

GARDENA Classic Ножици за трева

За прецизно подравняване.
Ергономична дръжка за лесно рязане.
Закалени, поцинковани ножове с дълъг
живот. Неръждаеми.
Специален лагер на ножиците за
равномерно и ефективно подрязване по
цялата дължина на остриетата.
Практично застопоряване за работа с една
ръка.

8730-30 00873048 30
25 години гаранция
Доставя се насипно.

Продава се само като пълен комплект от 30 броя!

GARDENA Classic Ножици за трева,
въртящи се

За прецизно подравняване специално на
трудно достъпни места.
Същото като Aрт. No. 8730, но остриетата
се въртят на 360°, възможна работа както 
с дясната така и с лявата ръка.

Оферта

8731-30 00873147 30
25 години гаранция
Доставя се насипно.

Продава се само като пълен комплект от 30 броя!

Оферта
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GARDENA Сеялки

Топ-клас морави благодарение на патентована система за дозиране

Качество направено в Германия от
основен до топ-клас продукти:
нови и патентовани

Приложение което задоволява
всички изисквания 

Три класа за различни размери на
градините.

За използване през цялата година.

Точно дозиране

Чрез нови, патентовани и много
гъвкави разпръскващи ролери със
система за спиране.

За широка гама материали 
за разпръскване от фини до 
по-едрозърнести вещества.

Comfort Сеялка 500

Модел с допълнителен
комфорт за лесно и спестя-
ващо време разпръскване на
всякакъв тип материали.

Comfort Сеялка 800

Луксозен модел, който не оставя нищо
повече да се желае.

Разпръскващ оцветяващ маркер, за да
се избегне предозиране или недостиг
на материала.

Технически данни Classic 300 Comfort 500 Comfort 800
Арт. No. 430 433 435

Ширина на разпръскването 45 см 53 см 53 см
Капацитет 10 л 14 л 20 л
Нов разпръскващ ролер x x x
Международна таблица за 
дозирането x x x
Телескопична дръжка x x
Вкл/изкл към дръжката x x
Разпръскващ оцветяващ 
маркер x
Препоръчва се за площи
до прибл. 300 м2 500 м2 800 м2

Classic Сеялка 300

Идеално подходяща за площи
до прибл. 300 m2.

Лесно дозиране:

Удобно регулиране на
дръжката с функция вкл/изкл.

Водоразтворим
цветен прах.

Контейнер за
оцветяващия прах.

zstoyanova
Highlight
ПриложениеShould be:Приложение,
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GARDENA Сеялка Combisystem

За точно разпръсване на тор за моравата,
идеален за малки площи.
Вграден вал осигуряващ постоянен начин
на разпръскване.
С таблица за разпръскване за стандартни
торове.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cм/150 cм.
Цветна опаковка.

420 00042000 2
Ширина на разпръскване 40 cм
Капацитет 3 литра

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Сеялки

GARDENA Classic Сеялка 300

С иновативен, много гъвкав разпределящ
валяк и регулиращ лост за прецизно
дозиране.
Функция на свободно движение на
колелата: разпръсква само при бутане,
когато се дърпа назад не разпръсква
материал.
За използване през цялата година.
Използва се за разпръскване на тор,
семена, вар, сгурия през зимата, сол,
пясък и талаш.
Международна таблица за дозиране:
просто приемете настройката за
стандартно наторяване от таблицата, за
да постигнете правилно дозиране.
С колела с тракторен профил - за
оптимално стъпване върху широка площ
при всякакво приложение.
Направен от висококачествена пластмаса,
устойчива на корозия и напукване.
Лесно се почиства с водна струя.
Задвижване на двете колела за гладко
водене.
Прост избор на дозата с регулиращ лост
на контейнера за разпръскване.
С T-дръжка за удобна работа с 1 или
2 ръце.
Практично съхранение в стоящо или
висящо положение.
Цветна опаковка.

430 00043007 CR 2
Classic Сеялка 300
45 cм ширина на разпръскване
капацитет 10 литра
препоръчва се за площи до прибл. 300 м2

GARDENA Comfort Сеялка 500

Техническа спецификация като в 
Арт. No. 430-20, но също:
Стабилна алуминиева телескопична
извита дръжка профилирана с три
настройки за индивидуално адаптиране
към ръста и за компактно съхраняване.
Практичен и удобен дозиращ лост върху
дръжката с функция вкл/изкл. 
С T-дръжка за удобна работа с 1 и 2 ръце.
Цветна опаковка.

433 00043304 1
Comfort Сеялка 500
53 cм ширина на разпръскване (допълнителна
ширина, пести време)
Капацитет 14 литра
Телескопична дръжка
Функция вкл/изкл към дръжката
Препоръчва се за площи до прибл. 500 м2

GARDENA Comfort Сеялка 800

Техническа спецификация като 
Арт. No. 433-20, но също:
Практичен разпръскващ оцветяващ
маркер, за да се избегне предозиране или
недостиг на материала.
Вкл. 2 x 0.5 л контейнери за лявата и
дясната страна с регулируемо дозиращо
устройство и водоразтворим цветен прах
90 гр, бял (не е вреден за околната среда,
разтваря се от дъжда, за морави).
Цветна опаковка.

435 00043502 CR 1
Comfort Сеялка 800
53 cм ширина на разпръскване (допълнителна
ширина, пести време)
Капацитет 20 литра (допълнителен обем)
Телескопична дръжка
Функция вкл/изкл към дръжката
С разпръскващ оцветяващ маркер.
Препоръчва се за площи до прибл. 800 м2

GARDENA Цветен прах за маркиране

Резервен бял оцветяващ прах за GARDENA
маркера на разпръсване. 
Не е вреден за околната среда. 
Цветна опаковка.

438 00043809 5
90 g торба
за Comfort Сеялка 800 (Арт. No. 435) или добавка
към пълния комплект за маркиране. (Арт. No. 439).

GARDENA Пълен комплект за
маркиране

Допълнителен комплект за сеялки 
Арт. No. 430/433. 
Цветна опаковка.

439 00043908 2
Съдържание: 2 x 0.5 л контейнери за поставяне
отляво и / или отдясно.
Вкл 90 g резервен бял прах за маркиране.
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GARDENA Грижа за дърветата и храстите

GARDENA Инструментите за рязане комбинират дълготрайното
качество на рязането с изключително лесното използване

Мощно и същевременно леко
рязане:

Добре обмислена технология на
рязане, която дава отлични
резултати.

Висококачествени материали и
извънредно добър инженеринг
прави тези инструменти много
лесни за поддръжка.

Ножици за кастрене на клони

Увеличена сила на рязане и оптимална
ергономичност.

С нова зъбна предавка и
оптимизирана геометрия на рязането.

Ножици за жив плет

За удобно и леко рязане.

С уникални тампони за омекотяване на
удара, свръх леко тегло и увеличена
сила на рязането.

Ножици за кастрене
и триони

По-голям обхват и 
по-лесни за
използване.

За гладко и прецизно
подрязване и на
труднодостъпни
места.

Електрически храсторези

Изключително маневрени и мощни. 

Идеалното решение за подрязване и
на много високи храсти.

Accu ножици за храсти

Мощни и маневрени.

С удобна дръжка под ъгъл.

Ножици 

Изключително ергономични. 

Ширината на отваряне на дръжките
може да се регулира за удобство към
ръката на потребителя.

Специална геометрия на остриетата

За ефективно рязане. 

Закалени, лазерно заточени остриета.

Индивидуално регулируема дръжка за
удобно рязане при всички приложения.
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GARDENA Електрически
храсторези за жив плет

GARDENA Електрически храсторези за
жив плет Vаriо

Леки електрически храсторези с дръжка с
регулиране на малки стъпки за удобна
работа при всякакви работни положения.
Специален въртящ се ключ за
допълнителна лекота при работа.
Нова геометрия на острието която добли-
жава живия плет към ножа при рязането.
Твърди лазерно заточени ножове за 
по-чисто рязане.
Обезопасителен ключ за две ръце
предотвратява случайното пускане и
увеличава безопасността.
Дръжка за водене с патентован триточков
ключ и широки бутони за лесно и
безопасно пускане.
Eлектронна спирачка на ножовете за 
по-малко от 0.5 s за безопасна работа.
Добре балансиран за лека работа.
Здрав 500 W специален електромотор.
Здрав стоманен предавателен механизъм
с обезопасителен прекъсвач.
С долен предпазител на ножа.
Широко разстояние между зъбците.
Остриетата работят в противоположни
посоки.
Защита от удар в края на остриетата.
Здрав предпазител за ръката.
С отпускане на кабела.
В комплект с предпазител, винтове и
стенни дюбели.
Цветна опаковка.

2594 00259408 2
EHT 410 Vаriо
Дължина на рязането: 41 cм, тегло: 3.1 кг
Максимално отваряне на ножа: прибл. 21 мм в диам

2595 00259507 CR 2
EHT 480 Vаriо
Дължина на рязането: 48 cм, тегло: 3.2 кг
Максимално отваряне на ножа: прибл. 21 мм в диам

2596 00259606 2
EHT 550 Vаriо
Дължина на рязането: 55 cм, тегло: 3.3 кг
Максимално отваряне на ножа: прибл. 21 мм в диам

2597 00259705 2
EHT 640 Vаriо
Дължина на рязането: 64 cм, тегло: 3.4 кг
Максимално отваряне на ножа: прибл. 21 мм в диам

GARDENA Електрически храсторези
за жив плет

Леки електрически храсторези за жив плет
с ключ на дръжката за лесна работа.
Нова геометрия на острието която добли-
жава живия плет към ножа при рязането.
Твърди лазерно заточени ножове за 
по-чисто рязане.
Обезопасителен ключ за две ръце
предотвратява случайното пускане и
увеличава безопасността.
Водеща дръжка с голям ключ за лесно и
безопасно пускане при всички положения
на работа.
Спирачка на ножовете за по-малко от 0.5 s
за безопасна работа. Добре балансиран
за лека работа.
Здрав 380 W специален електродвигател
Здрав стоманен предавателен механизъм
с обезопасителен прекъсвач.
С долен предпазител на ножа.
Широко разстояние между зъбците.
Остриетата работят в противоположни
посоки.
Защита от удар в края на остриетата.
Здрав предпазител за ръката.
С калъф за ножа.
Двойно кабелно заключване.
Цветна опаковка.

2591 00259101 CR 2
EHT 410
Дължина на рязането: 41 cм, тегло: 2.6 кг
Максимално отваряне на ножа: прибл. 21 мм
в диам.

2592 00259200 2
EHT 480
Дължина на рязането: 48 cм, тегло: 2.7 кг
Максимално отваряне на ножа: прибл 21 мм
в диам.

GARDENA Tелескопичен храсторез
за жив плет THS 400
За удобство при поддържане на по-високи
и по-ниски живи плетове, както и за точно
странично подрязване благодарение на
телескопичното и ъглово регулиране на
режещите остриета.
Мощен 350 W двигател.
Здрав стоманен предавателен механизъм
с обезопасителен прекъсвач.
Обезопасителен ключ за 2 ръце.
Електронна спирачка за остриетата за 
по-малко от 0.5 сек.
Патентована триточкова водеща дръжка.
Лазерно наточени остриета за чисто
рязане.
С долен предпазител на ножа.
Широко разстояние между зъбите.
Ножовете работят в обратни посоки върху
профилирана релса за висока стабилност
на остриетата и ниска вибрация по време
на работа.
Защита от удар в краищата на остриетата.
Двойно кабелно заключване.
С калъф за ножа.
Цветна опаковка.

2586 00258609 2
Дължина на рязането: 40 cм
тегло:: прибл. 4.1 кг
Обща дължина: 150 – 181 cм
Максимално отваряне на ножа: прибл. 21 мм в диам
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GARDENA
accu-система V12

GARDENA Комплект телескопичен
храсторез за жив плет THS 42
Пълен комплект на атрактивна цена.
съдържание:
1 x телескопичен храсторез THS 42, 
Арт. No. 2179,
1 x Accu A 12, Арт. No. 2109,
1 x зарядно устройство NL 12, 
Арт. No. 2105.
За удобно и безкабелно подрязване на 
по-високи и по-ниски живи плетове, 
както и за точно странично подрязване
благодарение на телескопичното и ъглово
регулиране на режещите остриета.
Здрав стоманен предавателен механизъм
с обезопасителен прекъсвач.
Обезопасителен ключ за 2 ръце.
Електронна спирачка за остриетата за 
по-малко от 0.5 сек.
Патентована триточкова водеща дръжка.
Лазерно наточени остриета за чисто
рязане.
С долен предпазител на ножа.
Ножовете работят в обратни посоки върху
профилирана релса за висока стабилност
на остриетата и ниска вибрация по време
на работа.
Защита от удар в краищата на остриетата.
С калъф за остриетата.
Кутия с 4-цветен дисплей.

GARDENA Комплект тример за жив
плет HS 36/HS 42
Атрактивна въвеждаща оферта за
комплекта на купуващи за пръв път.
Съдържание: 1 x тример за жив плет HS 36,
Арт. No. 2185, или HS 42, Арт. No. 2180,
1 x Accu A 12, Арт. No. 2109, 
1 x зарядно устройство NL 12, Арт. No. 2105.
Безкабелно подрязване на жив плет.
Безопасен и удобен.
Обезопасителна верига за две ръце
предотвратява случайното включване.
Спирачка на остриетата (< 0.5 сек.).
Остриетата работят в обратни посоки за
по-ниска вибрация. 
Специално закалени остриета наточени от
двете страни за чисто рязане.
С обезопасено острие на дъното.
Защита от удар в края на острието.
3-точкова водеща дръжка с широки бутони
вкл/изкл на вътрешната страна на
ръкохватката.
Широк, устойчив на удар щит за ръката.
За рязане на клони до приблизително.
12 мм в диам. С калъф за ножа.
Цветна опаковка.

2264 00226400 1
THS 42
Дължина на рязане: 42 cм
Време на рязане: прибл. 25 – 35 min.
Тегло: прибл. 3.2 кг (без Accu)
Макс. дебелина на клона: прибл. 14 мм в диам.
Макс. отваряне на остриетата: прибл. 21 мм в диам

2260 00226004 1
HS 36
Дължина на рязане: 36 cм
Време на рязане: прибл. 30 – 40 min.
Тегло: прибл. 2.0 кг (без Accu)

2261 00226103 1
HS 42
Дължина на рязане: 42 cм
Време на рязане: прибл. 25 – 35 min.
Тегло: прибл. 2.3 кг (без Accu)

GARDENA Accu-Pack AP 12

Високоскоростно зареждане за 15 – 60 мин.
Източник на захранване за всички
GARDENA Аccu-системи V12 уреди.
Прекрасна работа и дълъг работен живот.
Може да се презарежда до 1000 пъти.
Кутия с 4-цветен дисплей.

GARDENA Accu A 12

Презареждане на 12 – 24 часа.
Източник на захранване за всички
GARDENA accuсистема V12 уреди.
Гарантира прекрасна работа и дълъг
работен живот.
Със зарядно устройство за батерията
NL 12, може да се презарежда до
1000 пъти.
Цветна опаковка.

2110 00211000 1
Висококачествен никел-кадмий Accu-Pack с 10
клетки oт 1.2 V всяка = 12 V / 1.3 Ah.
Тегло: 620 g.

2109 00210904 1
Висококачествен никел-кадмий Accu-Pack с 10 
1.2 V клетки = 12 V / 1.3 Ah.
Тегло: 600 g.

GARDENA Почистващ спрей
Идеален за поддържане на градински
сечива.
Ниският вискозитет подобрява плъзгането
на сечивата и намалява износването на
движещите се части. Отстранява
замърсяването и предотвратява
ръждясването. Биоразградим.
Изискват се само малки количества.
Спреят се полага равномерно.
Представен в табла с атрактивен цветен
постер.

2366 00236607 12
Съдържание 200 мл
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GARDENA
Accu ножица за храсти

Ново: GARDENA Accu ножици за оформяне на контури ContourCut
Прецизно и лесно оформяне на ръка

Реализирайте Вашите идеи:
Правилни сфери, конуси или
спирали, артистично оформени
скулптури – всичко това вече не
е проблем! Новият накрайник
на ножиците с остриета за
оформяне на контури
осигуряват лекота и прецизност
на рязане. 

Идеално за жив плет:
Хоризонтално разположените
остриета с голямо разстояние
между остриетата гарантират,
че захванатите листенца няма
да се изплъзнат. 

Компактна и лека:
Общото тегло е само 600 грама.

Комбиниране

С остриета за рязане на
храсти, ContourCut се
превръща в ефикасна ножица
за храсти. Просто сменете
остриетата, не са необходими
инструменти.

Допълнителна опаковка

Заредете ножицата и я
съхранявайте заедно с
аксесоарите към нея в
обезопасено място, като
спестите пространство.

GARDENA Accu ножица за оформяне на
контури за жив плет ContourCut

Идеалното решение за прецизно
оформяне на контурите. 
Ергономична форма за ръката.
Лазерно заточени остриета за прецизно
рязане с незалепващо покритие. 
Голямо разстояние между остриетата за
ефективно рязане,не се приплъзва. 
Мощна литиево-йонна зареждаща се
батерия, с лесна поддръжка.
Остриетата се сменят лесно и без нужда
от инструменти.
Комплектът е със зарядно за батериите и
калъф за остриетата. Може да се монтира
и сгъваема дръжка. 
Цветна опаковка.

8829 00882903 3
Време за рязане: макс. 45 минути
Обхват на рязане: 8 см
Тегло: 600 г

8815 00881500 15
15 x Арт. No. 8829 в кутията

Продава се само в комплект по 15 броя!

8813 00881302 15
15 x Арт. No. 8819 в кутията

Продава се само в комплект по 15 броя!

8819 00881906 3
Съдържа: 1 x Арт. No. 8829 + Арт. No. 5378

GARDENA Accu ножица за оформяне на
контури ContourCut 

За прецизно оформяне на контурите на
малки площи.
Атрактивна оферта на специална цена. 

Литиево-йонна презареждаща се
батерия лесна за поддръжка:
Мощна и винаги готова за използване.

Бързо се зарежда и може да се зарежда
по всяко време, не се саморазрежда и
няма ефект на запаметяване.

Оферта

Оферта
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GARDENA
Accu ножица за храсти

8824 00882408 CR 3
Accu 80
Време на рязане: макс. 80 мин.
Обхват на рязане: 20 см

8825 00882507 3
Accu 100
Време на рязане: макс. 100 мин.
Обхват на рязане: 20 см

8826 00882606 12

Продава се само като цял опакован комплект от
12 елемента!

8817 00881708 CR 3

GARDENA Accu Ножици за храсти (Li)
За оформяне, подкастряне и поддържане на
жив плет. Удобните дръжки могат да се
накланят под ъгъл и да се адаптират към
естествено положение на ръцете. Мощни
литиево – йонни заменяеми зареждащи се
батерии, за които лесно може да се грижите,
за да осигурите достатъчна здравина на
рязането. Работните компоненти са
специално аранжирани, така че да осигурят
ергономично работно положение и
оптимално разпределение на теглото за
рязане без усилие. Мощен двигател с
отлични резултати при рязането. Закалени с
лазерно оформено острие със специално
наточване и обезопасено долно острие.
Острието се сменя лесно без инструменти.
Може да се превърне в косачка за
подрязване на морави. Окомплектовани с
отделно зарядно устройство за батерията и
калъф за острието. Телескопична дръжка,
въртяща се около оста си.
Цветна опаковка.

GARDENA Accu комплект ножици за
храсти (не е илюстр.)
Привлекателен комплект предлаган на
специална цена.
Cъдържание: 12 комплекта с 1 x 8825, 
1 x 2346. Подредени по начин, привличащ
вниманието.

GARDENA Телескопична въртяща се
дръжка

Подходяща за ползване с всички GARDENA
Accu Ножици за трева (Арт. 8800 – 8805, 
2500  2510) и Accu Ножици за храсти 
(Арт. 8818/8820/8824/8825/8829).
Върти се на стъпки от по 45° във всички
посоки.
Неограничено регулиране от 85 до 120 см
за адаптиране към височината на
потребителя и ситуацията на работа. 
За подрязване на границите на морави и
растения, които растат изправени с
възможност за регулиране спрямо
височината на храстите или страничните
контури. 
Втора опция за хващане, подходяща за
използване с accu ножиците за храсти. 
Защитно заключване, което
предотвратява случайно задействане. 
Бързо и лесно сглобяване поради
безжичното свързване. 
Цветна опаковка.

GARDENA Комплект ножове

За Accu ножици (Арт. Nos. 8800 – 8803,
2500/2505) и Accu ножици за храсти
(Арт. Nos. 8818/8824).

GARDENA Комплект ножове

За Accu ножици (Арт. Nos. 8804/8805/
2510), Ножици за трева TwinCut и Accu 
ножици за храсти (Арт. Nos. 8820/8825).

GARDENA Комплект резервни ножове
за ножици за храсти

За Accu ножици (Арт. Nos. 8802 – 8805) и
Accu ножици за храсти (Арт. Nos. 8818/
8820/8824/8825/8829). Цветна опаковка.

2345 00234504 5*
Ширина на рязането 8 cм
Цветна опаковка.

2346 00234603 5*
Ширина на рязането 10 cм
Цветна опаковка.

5378 00537803 5*
Дължина на рязането 20 cм

* Продава се само като цял опакован комплект
от 5 елемента!

GARDENA Почистващ спрей

Идеален за поддържане на градински
инструменти. Ниският вискозитет
подобрява плъзгането на инструментите и
намалява износването на движещите се
части. Отстранява замърсяването и
предотвратява ръждясването.
Биоразградим. Изразходва се на малки
количества. Спреят се прилага
равномерно. Предлага се в табличка с
привлекателен цветен постер.

2366 00236607 12
Съдържание 200 мл

GARDENA Комплект остриета

За Accu ножици ContourCut, 
Арт. No. 8819/8829.

2344 00234405 5*
Ширина на рязане 8 см
Цветна опаковка.
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GARDENA
Ножици за жив плет

GARDENA Premium – ножици за жив
плет със зъбна предавка

Висококачествени стандарти за
професионално подрязване на жив плет.
Широки, изцяло закалени остриета с
бляскави металорежещи ръбове.
Вълнообразно наточени остриета.
Интегриран резач на клони за различни
дебелини.
Патентован предавателен механизъм за
25 % увеличена мощност на рязането.
Здрави алуминиеви дръжки с мека
пластмасова ръкохватка за допълнителен
комфорт и по-добро хващане при рязане.
Закачалка за продукта с цветна
информационна карта.

395 00039505 2
Обща дължина: 65 cм
Дължина на острието: 25 cм
Остриета без покритие
Вълнообразно наточени остриета

GARDENA Ножици за жив плет –
комбинират иновации и доказано
качество

Прецизно заточени или с голяма точност
на рязане: всеки продукт е оптимизиран 
за съответните нужди.

Отлични резултати и свобода
на използване.

С интергирани Technogel®

дръжки за намаляване удара
при работа.

Висококачествените
материали и
технически данни,
са основни
характеристики на
този продукт и го
правят изключително
мощен и здрав.

Надеждни и доказани методи:

Традиционни материали и
солидни умения.

GARDENA Comfort Ножици за храсти

Подходяща за удобно рязане на храсти 
и прецизното им оформяне.
Много леки – само 615 гр.
Eргономичен дизайн за безпроблемна
работа.
Намаляване удара при работа
благодарение на интегрираните в
дръжките подложки от гел Technogel®
с меки пластмасови компоненти.
Лесно и прецизно рязане благодарение 
на прецизно наточени остриета с
незалепващо покритие.
С интегрирана кастрачка на клони.
25 години гаранция.
Доставя се насипно.

399 00039901 CR 4
ново Обща дължина: 40 cм

Дължина на острието: 18 cм
Незалепващо покритие за лесно рязане
Правилно заточени ножове

Ново: Comfort Boxwood
Ножици

За точно оформяне.
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GARDENA
Ножици за жив плет

GARDENA Comfort – ножици за жив
плет 570

Лесна и лека работа при всякакви
ситуации на рязане. 
Оптимална абсорбция на удара
благодарение на интегрираните Тechno-
gel® подложки в ръкохватката, които
играят ролята на буфер с меките
пластмасови компоненти. 
Леки (само 690 гр).
Остриета с незалепващо покритие с
приспособление за рязане на клони.
Лесно почистване, няма нужда от
поддръжка.
Прави закалени остриета. 
Идеални за точно оформление.

392 00039208 4
Обща дължина: 57 cм
Дължина на острието: 20 cм
Остриета с незалепващо покритие
Право наточени остриета

GARDENA Comfort – ножици за жив
плет със зъбна предавка 600

Техническа информация за Арт. No. 392.
В допълнение с патентована предавка за
46 % по-висока мощност на рязане. 
Тегло само 840 грама.
Цветна опаковка.

393 00039307 4
Обща дължина: 60 cм
Дължина на острието: 23 cм
Остриетата с незалепващо покритие
Право наточени остриета

GARDENA Comfort – ножици за жив
плет 700 T

Особено подходящи за подрязване на
големи и високи живи плетове. 
Телескопични алуминиеви дръжки 
(+ 20 cм).
Дълги вълнообразно наточени остриета за
гладко и ефикасно рязане. 
Остриетата са с незалепващо покритие. 
Лесно почистване, няма нужда от
поддръжка.
Интегриран резач на клони за различни
дебелини. 
Закачалка за продукта с цветна
информационна карта.

394 00039406 CR 4
Обща дължина: 70 – 90 cм
Дължина на острието: 25 cм
Остриетата с незалепващо покритие
Вълнообразно наточени остриета

GARDENA Classic - ножици за жив плет
540 FSC
Гладко, ефикасно, удобно подрязване на жив
плет благодарение на вълнообразно нато-
чените остриета и ергономично оформените
дървени дръжки (дърво FSC
сертифицирано). Здрави и издръжливи.
Остриета с незалепващо покритие. 
Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.
Интегриран резач на клони за различни
дебелини. Закачалка за продукта с цветна
информационна карта.

391 00039109 CR 4
Обща дължина: 54 cм
Дължина на острието: 23 cм
Остриетата с незалепващо 
покритие
Вълнообразно наточени остриета

GARDENA Classic – ножици за жив плет
510 FSC
Особено подходящи за точно оформяне
благодарение на късите здрави и право
наточени остриета и ергономично
оформените дървени дръжки (дърво FSC
сертифицирано). Здрави и издръжливи.
Галванизирани остриета.
Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.
Интегриран резач на клони за различни
дебелини. Закачалка за продукта с цветна
информационна карта.

397 00039703 4
Обща дължина: 51 cм
Дължина на острието 20 cм
Галванизирани остриета
Право наточени остриета

GARDENA Classic – ножици за жив плет
540 FSC
Гладко, ефективно, удобно подрязване на
жив плет благодарение на здравите
вълнообразно наточени остриета и
ергономично оформени дървени дръжки
(дърво FSC сертифицирано). 
Здрави и издръжливи.
Галванизирани остриета.
Лесно почистване, няма нужда от поддръжка.
Интегриран резач на клони за различни
дебелини. Закачалка за продукта с цветна
информационна карта.

398 00039802 4
Обща дължина: 54 cм
Дължина на острието: 23 cм
Галванизирани остриета
Вълнообразно наточени остриета

GFA-COC-1275

GFA-COC-1275

GFA-COC-1275
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8702 00870207 CR 5
Цветен блистер.

8701 00870108 CR 5
Цветен блистер.

GARDENA Ножици

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA Ножици

Подходящото средство за всяка задача

Мощни, ергономични и
модерни

Класически ножици с всички
характеристики, които може
да очаквате в едни добри
ножици.

4 модела за основните
области на приложение.

GARDENA Premium Ножици BP 50

Много здрава, професионална ножица със
сменяеми ножове. Сигурна подръжка на
цветя, клончета и храсти.
Регулируемо напрежение на остриетата.
Ъглова режеща глава.
Точно наточени остриета. Горно острие от
неръждаема стомана, ковано долно
острие, и двете могат да се сменят.
С резец за кабел и канал за източване на
сокове.
Много здрави алуминиеви дръжки 
с 2 позиции за по-добро и бързо рязане.
Безопасно заключване с една ръка.
Диаметър на рязане: макс. 22 мм.
25 години гаранция.

GARDENA Premium Ножици BP 30

Много здрава, професионална ножица със
сменяеми ножове. Прецизно рязане на
цветя и млади растения.
Точно наточени остриета. Горно острие от
неръждаема стомана, ковано долно
острие, и двете могат да се сменят.
С резец за кабел и канал за източване на
сокове.
Много здрави алуминиеви дръжки 
с 2 позиции за по-добро и бързо рязане.
Безопасно заключване с една ръка.
Диаметър на рязане: макс. 20 мм.
25 години гаранция.

Ясна структура, добре обмислена
ергономичност, неповторимо
качество и отличителни
характеристики – всичко това
прави гамата от продукти на
GARDENA толкова успешна.

По-добри постижения при рязане 
и повече комфорт

С ергономична дръжка с меки
елементи и с променлив размер на
отваряне. 6-те модела покриват
изцяло с областта на приложение.

За градинари, които 
обичат здрави режещи
инструменти

Изключително здрави,
професионални ножици 
с алуминиеви дръжки.

Закалено горно острие,
направено от стомана, което
може да се заточва повторно,
ковано долно острие и
регулируемо напрежение 
на остриетата, осигуряват
непрекъснато добри
резултати при рязане.
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GARDENA Ножици

GARDENA Comfort Ножици 

Изключително удобна и ергономична
ножица с допълнително тясна глава за
рязане на лозе, цветя и млади растения.
Променлив размер за отваряне на
дръжката.
Остриета с незалепващо покритие.
Точно наточени остриета.
С резец за кабел и канал за източване на
сокове.
Алуминиеви комфортни ръкохватки с меки
елементи с 2 позиции за по-добро и бързо
рязане.
Безопасно заключване с една ръка.
Диаметър на рязане: макс. 22 мм.
25 години гаранция.

GARDENA Comfort Ножици с наковалня

Изключително удобни и ергономични
ножици за рязане на стари клони и храсти.
Променлив размер за отваряне на
дръжката.
Остриета с незалепващо покритие.
Точно наточени остриета.
С неплъзгаща се направена от метал
наковалня.
Алуминиеви комфортни ръкохватки с меки
елементи с 2 позиции за по-добро и бързо
рязане.
Безопастно заключване с една ръка.
Диаметър на рязанеr: макс. 22 мм.
25 години гаранция.

GARDENA Comfort Ножици

Изключително удобна и ергономична
ножица  за рязане на цветя и млади
растения.
Променлив размер за отваряне на
дръжката.
Остриета с незалепващо покритие.
Точно наточени остриета.
С неплъзгаща се направена от метал
наковалня.
Комфортни ръкохватки с меки елементи 
с 2 позиции за по-добро и бързо рязане.
Безопасно заключване с една ръка.
Диаметър на рязане: макс. 22 мм.
25 години гаранция.

8790-20 00879002 5
ново Цветна опаковка.

8790-30 00879033 5
ново Цветна опаковка.

Продава се само като пълен комплект от 5 броя!

8792-20 00879200 5
ново Цветна опаковка.

8792-30 00879231 5
ново Цветна опаковка.

Продава се само като пълен комплект от 5 броя!

8793-20 00879309 5
ново Цветна опаковка.

8793-30 00879330 5
ново Цветна опаковка.

Продава се само като пълен комплект от 5 броя!

8788-20 00878807 CR 5
ново Цветна опаковка.

8788-30 00878838 5
ново Цветна опаковка.
Продава се само като пълен комплект от 5 броя!

8789-20 00878906 30
ново Comfort Ножици с къса глава

(не е илюстрирано). Насипно. 
Съдържание: 30 x Aрт. No. 8788.

Продава се само като пълен комплект от 30 броя!

8785-20 00878500 CR 5
ново Цветна опаковка.

8785-30 00878531 5
ново Цветна опаковка.

Продава се само като пълен комплект от 5 броя!

8787-20 00878708 CR 5
ново Цветна опаковка.

8787-30 00878739 5
ново Цветна опаковка.

Продава се само като пълен комплект от 5 броя!

GARDENA Comfort Ножици с къса глава
Изключително удобна и ергономична
ножица за рязане на цветя и млади
растения. Променлив размер за отваряне
на дръжката. Ъглова режеща глава с
незалепващо покритие на остриетата.
Точно наточени остриета. С канал за
източване на сокове. Комфортни
ръкохватки с меки елементи с 2 позиции
за по-добро и бързо рязане. Безопасно
заключване с една ръка. Диаметър на
рязане: макс. 22 мм. 25 години гаранция.

GARDENA Comfort Ножици 

Изключително удобна и ергономична
ножица за рязане на цветя и млади
растения. Ъглова режеща глава с
незалепващо покритие на остриетата.
Точно наточени остриета. С канал за
източване на сокове. Комфортни
ръкохватки с меки елементи с 2 позиции
за по-добро и бързо рязане. Безопасно
заключване с една ръка. Диаметър на
рязане: макс. 20 мм. 25 години гаранция.

GARDENA Comfort Ножици с наковалня

Изключително удобни и ергономични
ножици за рязане на стари клони и храсти.
Ъглова режеща глава с незалепващо
покритие на остриетата.
Точно наточени остриета.
Комфортни ръкохватки с меки елементи 
с 2 позиции за по-добро и бързо рязане.
Безопасно заключване с една ръка.
Диаметър на рязане: макс. 20 мм.
25 години гаранция.
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GARDENA Ножици

GARDENA Classic Ножици –
многоцелеви

За използване навсякъде в градината,
напр. за събиране на плодове, за рязане
на зеленчуци, за рязане на увехналите
цветове, на тънки струни и жици. 
Ъглова режеща глава с остриета от
неръждаема стомана. 
Специално назъбено наточено долно
острие – с резец за жици. 
Ергономично оформени дръжки с
2 позиции за мощно рязане и за бързо
кастрене на връхчета. 
Безопасно заключване с една ръка.
Диам.на рязане: макс. 12 мм.

8759-20 00875905 CR 10
Цветен блистер

8759-30 00875936 10
Доставя се насипно

Продава се само като комплект от 10 бр!

GARDENA Classic Ножици 

С допълнителна тясна глава за рязане за
израстъци и издънки. 
Ъглова режеща глава. 
Горно острие с незалепващо покритие,
долно острие от неръждаема стомана. 
Прецизно заточени остриета. 
С възможност за оттичане на сока и с
възможност за рязане на жици. 
Ергономично оформени дръжки с
2 позиции за мощно рязане и за бързо
кастрене на връхчета. 
Безопасно заключване с една ръка.
Диам.на рязане: макс. 20 мм.

8757-20 00875707 CR 10
Цветен блистер

8757-30 00875738 10
Доставя се насипно

Продава се само като комплект от 10 бр!

GARDENA Classic Ножици

Класически ножици за рязане на цветя и
млади издънки. 
Ъглова режеща глава с прецизно заточено
острие с незалепващо покритие,
възможност за изтичане на сока и рязане
на жици. 
Ергономично оформени дръжки с
2 позици за мощно рязане и бързо
кастрене на върховете. 
Безопасно заключване с една ръка.
Диам. на рязане: макс. 18 мм.

8754-20 00875400 CR 10
Цветен блистер

8754-30 00875431 30
Доставя се насипно

Продава се комплект от 30 артикула!

GARDENA Classic Ножици с наковалня 

Класически ножици с наковалня за 
по-стари дървени израстъци и клони.
Ъглова глава за рязане с прецизно
заточено горно острие с незалепващо
покритие.
Ергономично оформени дръжки с
2 позиции за мощно рязане и за бързо
кастрене на връхчета.
Безопасно заключване с една ръка.
Диам.на рязане: макс. 18 мм.

8755-20 00875509 CR 10
Цветен блистер

8755-30 00875530 30
Доставя се насипно

Продава се комплект от 30 артикула!

GARDENA Schnipp-Schnapp Ножици
Здрави и удобни за всякакви цели ножици
за домакинството, хоби, за градината .
Идеални за хартия, картон, платове, цветя,
тънки клонки, жици, тапети, мокети и др.
Специално наточени остриета от
неръждаема стомана. Закръглените точки
на рязане предотвратяват наряняването
при евентуални инциденти. 
Устойчиви на измиване.
Здрави дръжки за използване с лява и
дясна ръка.

370-20 00037006 CR 10
Цветен блистер

370-30 00037044 10
Доставя се насипно

С инфо-карта за представяне и материал за
изпитване

GARDENA Ножици за рози

Градински ножици за всякакви цели:
рязане / задържане на отрязаното цвете /
изчистване на тръните / смачкване на
стърчащите краища.
Остриета от неръждаема стомана.

359 00035903 10
Цветен блистер

Продава се само като комплект от
10 бр!
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GARDENA Ножици за кастрене на клони

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в
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GARDENA Ножици за
кастрене на клони

Леки, за повече
мощност при рязането

Нов предавателен механизъм и
оптимизирана геометрия на
рязането правят GARDENA
ножиците за кастрене на клони
изключително мощни. 

И те се продават добре!

От Classic ножици за кастрене на
клони до Premium ножиците с
предавателен механизъм за
градинари – ентусиасти, GARDENA
предлага всичко, което пазара
изисква.

Classic ножици за кастрене
на клони

Солидни продукти на входно ниво за
зелено дърво или стари сухи клони.

Професионален стил остриета,
много мощни.

Comfort ножици за кастрене
на клони

Супер леки, мощни и
модерни.

За всеки, който харесва 
лесно и чисто рязане както и
оптимална ергономичност.

Патентован предавателен
механизъм и рязане близо до
връзката, което увеличава
силата на рязане с 38 %.

За градинари ентусиасти.

Висока технология и
ориентация към дизайна.

С Premium характеристики:
Заточени остриета,
предавателен механизъм и
двойно закривени алуминиеви
дръжки.

GARDENA Premium Ножици за кастрене
на клони 780 BL
Професионално наточени ножици за
прецизно кастрене и рязане на клони.
Заменяемо специално стоманено острие,
назъбено долно острие.
Ергономично оформени здрави двойни
алуминиеви дръжки за оптимално
предаване на силата. 
Предавателен механизъм. 
Ъглова режеща глава, регулируемо
напрежение на острието.
Действие на принципа на лостовия
механизъм, което увеличава приложената
сила 20.4 пъти 
Цветен блистер.

8711-56 00871167 2
Обща дължина: 780 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 42 мм

GARDENA Premium Ножици за кастрене
700 B
Прецизно заточено острие за отлични
резултати при рязането. 
Заменяемо специално стоманено острие,
назъбено долно острие.
Ергономично оформени здрави двойни
алуминиеви дръжки за оптимално
предаване на силата. 
Ъглова режеща глава.
Простото действие на принципа на лоста
увеличава приложената сила 18 пъти. 
Цветен блистер.

8710-56 00871082 CR 2
Обща дължина: 700 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 40 мм

GARDENA Premium Ножици за кастрене
650 B
Прецизно заточени остриета. 
Много здрави анодизирани оформени
алуминиеви дръжки с неизплъзващо се
захващане. 
Ъглова режеща глава. 
Стоперите в двата края са нежни за китката.
Простото действие на принципа на лоста
увеличава приложената сила 16 пъти. 
Цветен блистер.

8708-56 00870863 2
Обща дължина: 650 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 40 мм
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GARDENA Ножици за
кастрене на клони

GARDENA Comfort Ножици за кастрене
500 BL

Супер леки, мощни и удобни.
Идеални за рязане на зелени дървета. 
Нов патентован предавателен механизъм
за 38 % увеличаване на силата на рязане. 
Прецизно наточени остриета с
незалепващо покритие и оптимизирана
геометрия на рязането за лесно и чисто
рязане. 
Супер леки ергономично оформени
пластмасови дръжки и ръкохватки, които
позволяват лесна работа без усилие.
Стоперите в двата края са нежни за китката.
Доставя се насипно.

8770-56 00964784 CR 2
Обща дължина: 500 мм
Общо тегло: 620 g
Макс. диам.на клона: прибл. 35 мм

GARDENA Comfort Ножици с наковалня
за кастрене 500 AL

Супер леки, удобни и мощни.
Идеални за рязане на стари сухи дървета. 
Нов патентован предавателен механизъм
за 38 % увеличаване на силата на рязане. 
Прецизно наточени остриета с незалеп-
ващо покритие и оптимизирана геометрия
на рязането за лесно и чисто рязане. 
Наковалнята може да се заменя.
Супер леки ергономично оформени
пластмасови дръжки и ръкохватки, които
позволяват лесна работа без усилие.
Стоперите в двата края са нежни за китката.
Доставя се насипно.

8771-56 00877169 CR 2
Oбща дължина: 500 мм
Общо тегло: 600 g
Макс. диам.на клона: прибл. 35 мм

GARDENA Comfort Ножици за кастрене
на клони 870 BL/780 BL

Закаленото прецизно наточено острие
осигурява точно рязане и е нежно към
дърветата и храстите.
Заточено горно острие.
Незалепващо покритие за лесно рязане,
почистване без усилие и за устойчивост на
ръжда.
Мощно рязане: предавателният
механизъм усилва силата на рязане.
Дръжки със специално захващане и два
неплъзгащи се стопера на краищата за
безопасност и удобство при кастрене.
Стопери с двойна възглавничка нежни за
китките.
Овални алуминиеви дръжки за здрави и
същевременно леки сечива.
Доставя се насипно.

659-56 00065962 2
Comfort Ножици за кастрене 870 BL
Обща дължина: 870 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 45 мм

646-56 00064668 2
Comfort Ножици за кастрене 780 BL
Обща дължина: 780 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 42 мм

GARDENA Comfort Телескопични
ножици за кастрене 650 BT

Достига по-далече, по-дълъг лост. 
Бай-пас ножица с телескопични
алуминиеви дръжки (+ 25 cм). 
Идеални за зелени дървета.
Специално оформеното острие, държи
клоните в оптимално режещо положение и
осигурява чисто и лесно рязане.
Прецизно наточени остриета с
незалепващо покритие. 
Лесно почистване, няма нужда от
поддръжка.
Двойни буфери нежни за китката.
Ергономично оформени дръжки за лесна
работа и сигурно хващане.
Доставя се насипно.

8772-56 00877268 2
Обща дължина: 650 – 900 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 42 мм
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GARDENA Ножици за
кастрене на клони

GARDENA Comfort Ножици за кастрене
на клони 760 AL

Ножици за кастрене с наковалня за чисто
плъзгащо се рязане.
Предавателен механизъм, който пести
енергията.
Овални алуминиеви дръжки за лесно
боравене и висока стабилност.
Твърдо, с незалепващо покритие
прецизно заточено острие
Остриетата и наковалнята са заменяеми.
Ергономично оформени дръжки за удобна
работа и здраво хващане.
Доставя се насипно.

643-56 00064361 2
Обща дължина: 760 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 42 мм

GARDENA Comfort Ножици за кастрене
на клони 770 AL

Ножици за кастрене с наковалня за удобна
работа.
Чисто, плъзгащо се рязане.
Овални алуминиеви дръжки за лесно
боравене и висока стабилност.
Твърдо, с незалепващо покритие
прецизно наточено острие.
Заменяема наковалня.
Ергономично оформени дръжки за удобна
работа и здраво хващане.
Доставя се насипно.

642-56 00064262 4
Обща дължина: 770 мм
Макс. дебелина на клона: прибл. 40 мм

GARDENA Classic Ножици за кастрене
с наковалня 680 A

Класически ножици за кастрене с
наковалня за рязане на сухи твърди
дървета.
Прецизно наточено с незалепващо
покритие горно острие с нова геометрия
на рязането за оптимално предаване на
силата и гладко чисто рязане. 
Заменяема наковалня.
Стоперите с двойни краища са нежни за
китката.
Здрави дръжки и ергономично оформени
ръкохватки за лесна работа и сигурно
хващане.
Доставя се насипно.

8767-56 00876766 CR 4
Обща дължина: 680 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 35 мм

GARDENA Classic Ножици за кастрене
на клони 680 B/460 B

Класически ножици за кастрене и рязане
на зелени дървета
Прецизно наточени с незалепващо
покритие остриета с нова геометрия на
рязането за оптимално предаване на
силата за гладко и чисто рязане. 
Стоперите с двойни краища са нежни за
китката.
Здрави дръжки и ергономично оформени
ръкохватки за лесна работа и сигурно
хващане
Доставя се насипно.

8768-56 00876865 CR 4
Класически ножици за кастрене 680 B
Обща дължина: 680 мм
Макс. диам.на клона: прибл 35 мм

8769-56 00876964 CR 2
Класически ножици за кастрене 460 B
Обща дължина: 460 мм
Макс. диам.на клона: прибл. 30 мм
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GARDENA Ножици за кастрене на дървета и храсти 
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GARDENA Ножици за 
кастрене на дървета и храсти

GARDENA Comfort Ножици за кастрене
StarCut 160 BL
Рязане без усилие на гъсти дървета и храсти. 
Изцяло вътрешен повдигащ предавателен
механизъм – няма външни предавки, които да
се заплитат в клоните.
Супер леки и с тясна режеща глава.
Ъгълът на рязане (200°) е регулируем от земята
за прецизно рязане на клони, растящи във
всички посоки. Специално оформените
остриета държат клона в оптимална позиция за
рязане, за чисто и лесно срязване.
Допълнително пестене на енергия
благодарение на вътрешния предавателен
механизъм. Прецизно наточени остриета с
незалепващо покритие. Ъгловата режеща
глава дава възможност за свободно
наблюдение на остриетата. Издърпваща се
дръжка с не-плъзгащ се горен край.
Допълнителна T-дръжка за още по-голям
обхват (общата достигната височина, вкл.
градинарят, е. 3.5 м).
Леки и стабилни алуминиеви дръжки. 
Обезопасително заключване и калъф за
острието за безопасно транспортиране и
съхранение.
Калъф за острието и цветна информационна
карта.

GARDENA Comfort Телескопични ножици
за рязане на клони StarCut 410 BL
Лесно, чисто и точно рязане на високи места
(напр. короната на дървото). Не е необходима
стълба, безопасна и удобна работа от земята.
Техническата кострукция както при 
Арт. No. 8780. Но с: Телескопична алуминиева
дръжка плавно регулируема от 230 – 410 cм,
без пререгулиране на дърпащата лента. 
Общо достигнатото разстояние,
вкл.градинарят, е 6.5 м.

8780 00878005 CR 4
Обща дължина: 160 cм
Макс. диам.на клона: прибл. 32 мм

8782 00878203 CR 2
Обща дължина: 230 – 410 cм
Макс. диам.на клона: прибл. 32 мм

За рязане на жив плет, храсти и високи дървета

Ръкохватка със стоп 
и допълнителна 
Т-дръжка за още 
по-голям обхват.

Заключващ
механизъм за
безопасно пренасяне
и складиране.

Стигнете на всички места без да се
затруднявате!

Напълно вграден ролков
предавателен механизъм.

Тънка, лека режеща глава.

Допълнително енергоспестяване
благодарение на допълнителната
предавка. 

Правилно и прецизно рязане и на
върховете на дърветата!

Без стълба, безопасна и сигурна
работа от земята. 

Индивидуално регулиран ъгъл на
рязане от земята за прецизно рязане
на клони без значение на посоката,
в която растат.

StarCut 410 BL

Неограничено регулиране на телескопичната дръжка
от 230 до 410 см.
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GARDENA Ножици за
високи клони

GARDENA combisystem Ножици за
кастрене на клони 35 AL с лагерна
предавка

Леки, компакнтни, мощни.
Вътрешен спестяващ енергията лагерен
предавателен механизъм.
Закалено, прецизно наточено острие с
незалепващо покритие.
Главата е под ъгъл 20° за да може
острието да се вижда лесно.
Заменяема наковалня.
Цветна опаковка.

GARDENA combisystem Ножици за
клони с наковалня

Тристепенна предавка
Лесно рязане благодарение на
спестяващата енергия 3-степенна
предавка.
Закалено, прецизно наточено острие с
незалепващо покритие.
Ножицата може да се закачва на клоните и
осигурява удобна работа.
Цветна опаковка.

GARDENA combisystem Ножици за
кастрене на клони S с тристепенна
предавка

Лесно рязане благодарение на
спестяващата енергия тристепенна
предавка.
Закалено, с незалепващо покритие острие
за гладко и чисто рязане.
Ножицата може да се закачва на клоните и
осигурява удобна работа.
Цветна опаковка.

GARDENA combisystem Ножици за
кастрене на клони

Острие с незалепващо покритие за гладко
и чисто рязане.
Ножицата може да се закачва на клоните и
осигурява удобна работа.
Цветна опаковка.

0324 00032407 6
Макс. диам.на клона: прибл. 35 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане.
Препоръчва се за комби-система телескопични
дръжки за рязане до прибл. 5 м над главата на
градинаря.

303 00030304 6
Макс. диам.на клона: прибл. 36 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане.
Препоръчва се за комби-система телескопични
дръжки за рязане до прибл. 5 м над главата на
градинаря.

304 00030403 6
Макс. диам.на клона: прибл. 36 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане.
Препоръчва се за комби-система телескопични
дръжки за рязане до прибл. 5 м над главата на
градинаря.

302 00030205 CR 6
Макс. диам.на клона: прибл. 30 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане. 
Препоръчва се за комби-система телескопични
дръжки за рязане до прибл. 5 м над главата на
градинаря.

GARDENA combisystem Телескопични
дръжки

За удобна работа до приблизително. 5 м
височина.
Свързващ винт.
Удължаване на 26 cм стъпки.
Заключващ механизъм – пази срещу
извиване.
Високо качество, ниско тегло, здрава
алуминиева конструкция.

3712 00371209 CR 4
210 – 390 cм дължина

Продава се само като комплект от 4 бр!

3711 00371100 CR 6
160 – 290 cм long

Продава се само като комплект от 6 бр!
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GARDENA
Градинарски триони

Здрава гама продукти
За всякакви дейности на рязане с трион в дома и градината

Дъгообразен трион

Големите са за дебели клони и стволове. 

Осигуряват дълготрайно и качествено
рязане и се нуждаят от малка поддръжка. 

Закалени, устойчиви на ръжда остриета с
фино оформени зъбчета. 

Безопасно хващане и лесно използване. 

Удобна дръжка за безопасно рязане и
възможност за второ хващане на лъка. 

По-удобен и лесен за адаптиране въртящ
се механизъм. 

За зелени и изсъхнали дървета.

Дъгообразен трион 760

Здрав трион с изключително дълъг лък,
иделаното решение за стволове и дебели
клони.

Универсален трион 

Тройно закалени устойчиви на ръжда
остриета на триона със специални режещи
секции за дърво, метал и пластмаса.

Лесен и стабилен механизъм.

Удобна дръжка със стопер срещу
пързаляне.

Дъгообразен трион
530

С насочен лък за работа
в ограничени
пространства.

Идеалното решение в
грижата за дърветата.

GARDENA Comfort Дъгообразен трион
530
Лек и здрав трион с насочен лък за работа в
ограничени пространства.
Закалени и устойчиви на ръжда остриета с
прецизно заточени зъбчета. 
Въртящ се механизъм за максимално обтя-
гане на острието. Лек и лесно регулируем.
Остриетата могат да се сменят без
инструменти. 
Лък от здрава устойчива на ръжда стомана.
Формата на лъка е устойчива на усукване.  
Удобна дръжка за безопасно рязане.
Възможност за поставяне на втора дръжка в
предната част на триона за безопасно
захващане и лесно водене. 
Комплектът е с предпазител за острието за
безопасно пренасяне и съхранение. 
Цветна опаковка.

GARDENA Comfort Дъгообразен трион
760
Здрав трион с екстра дълъг лък, идеалното
решение за стволове и дебели клони. 
Техническа информация за Арт. No. 8747.
Цветна опаковка.

8747 00874700 6
Дължина на острието: 530 мм

8748 00874809 CR 6
Дължина на острието: 760 мм

GARDENA Универсален трион

За всякакви нужди на рязане в дома и
градината. 
Тройно закалени устойчиви на ръжда
остриета на триона със специални
режещи секции за дърво, метал и
пластмаса. 
Удобна дръжка с пластмасова подложка за
предотвратяване на пързаляне, удобно
приляга на дланта. 
Комплектът е с предпазител и калъф за
острието за безопасно пренасяне и
съхранение.
Обща дължина: 420 мм.
Цветна опаковка.

8749 00874908 CR 4
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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опаковка

GARDENA
Градинарски триони

662 00066204 5

663 00066303 CR 5

660 00066006 3

661 00066105 3

GARDENA Градинарски сгъваем
трион 470

Удобен многофункционален трион за
всички цели на рязане в градината.
Заключване за отворен и затворен трион
осигурява безопасна работа.
Импулсно закалени зъбци с тройно
наточване за работа без усилие.
Закалено наточено острие за гладко и
чисто рязане.
С изводче за лента за закачване на китката.
Обща дължина 470 мм.
Цветна опаковка.

GARDENA Градинарски сгъваем
трион 340

Същите технически подробности като
Арт. No. 662.
Обща дължина 340 мм.

GARDENA Градинарски трион 400

За гладко рязане на живо и сухо дърво.
Импулсно закалени зъбци с тройно
наточване за работа без голямо усилие,
високо качество и дълъг живот.
Допълнително закалено острие със
свободно наточени зъбци за гладко и
чисто рязане.
Устойчивост на ръжда поради
хромираното острие.
С изводче за лентичка за китката и калъф
за острието.
Обща дължина 400 мм.
Цветна опаковка.

GARDENA Градинарски трион 520

Същите технически данни като 
Арт. No. 660.
Обща дължина 520 мм.

GARDENA combisystem Градинарски
трион
Закалени допълнително върхове на
зъбците. Специалното покритие на
острието предпазва от ръжда.
Дължина на острието 350 мм.
Висококачествена стомана.
Не се изплъзва при работа.
С калъф за острието и закачалка.
Цветна опаковка.

GARDENA combisystem Извит
градинарски трион
Специално закалено извито острие с
пресечени зъбци за работа с пестене на
енергия.
Специалното покритие на острието
предпазва от ръжда.
Кука за лесно премахване на отрязаните
клони.
Не се изплъзва при работа.
С калъф за остието и закачалка.
Цветна опаковка.

GARDENA combisystem Градинарски
трион 560 radia
Извито острие, хромирано.
Импулсно закалени зъбци с тройно
наточване. 
Кука за лесно премахване на отрязаните
клони.
Не се изплъзва при работа.
С калъф за остието и закачалка.
Цветна опаковка.

GARDENA combisystem Дъгообразен
трион
Може да се използва като ръчен трион или
да се удължи в комбинация с дръжки на
комбисистема.
Острието на триона може да се върти на
360°, дължина 350 мм.
Заключване на острието срещу извиване.
Закалено острие с прецизно нарязани
зъбци.
Регулируемо напрежение върху острието.
Направен от стомана неръждаем лък.
Цветна опаковка.

8750 00875004 CR 6
Препоръчва се за комбисистема телескопични
дръжки до 5 м работна височина.

8751 00875103 6

8752 00875202 6
Препоръчва се за комбисистема телескопични
дръжки до 5 м работна височина.

691 00069106 CR 5
Препоръчва се за комбисистема телескопични
дръжки до 5 м работна височина.
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GARDENA Дробилка за клони –
безшумна

Без усилие раздробява дебели клони до
44 мм в диаметър.
Механизъм срещу обратно ритане.
Специален режещ цилиндър без
необходимост от поддръжка от
висококачествена закалена стомана. 
Автоматично подаване с висока скорост
без форсиране на материала за
раздробяване.
Мощен електродвигател с предно и задно
въртене и защита от претоварване 
Без освобождаване на напрежение.
Ергономично оформена дръжка и широка
количка за лесно транспортиране и висока
стабилност.
Компактен и лек дизайн за по- малко шум. 
Лесна за използване.
Цветна опаковка.

3988 00398800 CR 1
LH 2500
За големи градини с развити дървета.
Мощна и тиха.

Двигател 2.500 W
Волтаж: 230 V
Скорост на рязане: 39 об/мин.
Диаметнър на клона с новоотрязано дърво до
44 мм
Тегло прибл. 24 кг

GARDENA Дробилка за клони 

Супер голяма фуния за подаване на 
по-големи количества отпадъци от жив
плет, храсти и оптадъци от зеленчуковата
градина.
Въртящо се двойно острие от закалена
стомана.
Острието може да се пренаточва и сменя.
Мощен електродвигател със защита от
претоварване и без освобождаване на
напрежение.
Без усилие раздробява клони от 40 или
44 мм в диаметър.
Автоматично подаване за по-висока
пропускливост.
Ергономично оформена дръжка и широка
количка за лесно транспортиране и висока
стабилност.
GH 2500 върви и с практичен лост за
избутване на остатъците, които ще се
раздробяват
Цветна опаковка.

3986 00398602 1
GH 2500
За зеленчукови и цветни градини
Мощна, безопасна, висока пропускливост.

Двигател 2.500 W
Волтаж: 230 V
Скорост на рязане: 2.800 об/мин.
Диаметър на клона на новоотрязано дърво до
44 мм
Тегло прибл. 20 кг

3984 00398404 CR 1
GH 2000
За малки градини с млади дървета и храсти
Бърз, безопасен, лесен за употреба

Двигател 2.300 W
Волтаж: 230 V
Скорост на рязане: 2.800 об/мин.
Диаметър на клона на новоотрязано дърво до
40 мм
Тегло прибл. 20 кг

GARDENA Дробилки за клони

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Дробилки за клони

Подходящ уред за
всеки тип градина

Характеристиките на продукта
са съобразени с областта на
приложение, което прави
закупуването му лесно.

За големи градини с по-стари
дървета.

Универсални за
смесени зеленчукови
и цветни градини.

За малки градини
с млади дървета и
храсти.
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GARDENA Пръскачки под налягане:
Подходящата пръскачка за всяко
приложение

От многоцелеви пръскачки за работа
около дома и в градината, до гръбни
пръскачки за полу-професионални
градинари.

Технология ориентирана към
приложението и характеристиките на
дизайна.

Пръскачки под налягане,
голям отвор за лесно пълнене,
които предлагат максимално
удобство на взискателните
градинари.

GARDENA Градински пръскачки

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Градински пръскачки

GARDENA Гръбна пръскачка 12 л

За лесно разпръскване на големи
количества.
Идеална за грижи за растения в големи
градини, с плодни дървета и лози.
Формата на контейнера и носещите
колани с подложки правят гръбната
пръскачка лесна и удобна за носене и
защитават гърба.
Телескопичен удължител с регулируема
метална дюза за пръскане в голям радиус.
Интегрираната носеща дръжка, големият
отвор за пълнене с почистващ филтър,
лесното сменяне на помпените системи и
ръкохватката правят пръскачката лесна за
използване.
Подходяща за използване с лява и дясна
ръка.
Цветна опаковка.

885 00088503 1
12 л обем

884 00088404 1
Без манометър

GARDENA Пръскачки под налягане 
3 л и 5 л

Висококачествени пръскачки под налягане
за избирателно фино пръскане (напр. за
нови посеви), наторяване и прилагане на
пестициди.
Много голям отвор за пълнене.
С обезопасителна клапа.
Стабилен контейнер устойчив на налягане,
който запазва формата си.
Контейнер с индикатор на нивото.
Ръкохватка за пръскачката с вкл/изкл .
Плавно регулируема пръскаща дюза.
Пръскачка под налягане 5 л., с каишки за
раменете.
Цветна опаковка.

867 00086707 3
3 л обем

869 00086905 3
5 л обем

GARDENA Пръскачка под налягане 5 л

За пръскане на пестициди.
С индикатор на нивото.
Плавно регулируема пръскаща дюза под
ъгъл с обезопасителна клапа, каишки за
раменете и щипка за закрепване на
удължителя.
Цветна опаковка.

879 00087902 4
5 л обем

880 00088008 4
5 л обем

GARDENA Пръскачка под налягане 5 л
(не е илюстр.)

Техническата конструкция като при 
Арт. 879 но с телескопичен удължител,
дължина: 100 cм, регулируема метална
дюза.
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GARDENA Пръскачка под налягане 5 л

За защита на растенията в градината.
С обезопасителна клапа.
Ъглова дюза, напълно регулируема от
силна струя до фина водна мъгла.
С презрамки за раменете.
Цветна опаковка.

875 00087506 10
5 л обем

894 00089401 4

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA
Градински пръскачки

GARDENA Пръскачка под налягане
1.25 l

Пръскачка под налягане за дома и
градината.
С обезопасителна клапа.
Напълно регулируема пръскаща дюза –
от силна струя до фина водна мъгла.
Филтър при засмукващата тръба
предпазва от запушване на дюзата.
Удобна дръжка със спусък за една ръка.
Цветна опаковка.

GARDENA Пулверизатори 0.5 л и 1 л

Гъвкава пръскачка за дома и градината.
Напълно регулируема пръскаща дюза –
от силна струя до фина водна мъгла.
Филтър при засмукващата тръба
предпазва от запушване на дюзата.
Ергономично оформена дръжка за удобна
работа.

864 00086400 CR 6
1.25 л обем

845 00084505 CR 12
0.5 л обем

847 00084703 CR 12
1 л обем

874-25 00087452 CR 24

Продава се само като комплект от 24 бр!

GARDENA Комплект пръскачки под
налягане

Пръскачка под налягане 5 л и
пулверизатор 0.5 л 
Съдържание : 22 комплекта, всеки с 
1 x пръскачка под налягане Арт. No. 875 и 
1 x пулверизатор Арт. No. 845.

872 00087209 22

Продава се само като комплект от 22 бр!

GARDENA Пръскачка под налягане 5 л

Сезонна оферта на специална цена.
Пръскачка под налягане 5 л, Арт. No. 875,
опакована в термосвиваемо фолио, с
цветен етикет
Cъдържание: 24 бр.

GARDENA Конус за унищожаване на
плевелите
За GARDENA пръскачки под налягане
Арт. No. 867, 869, 875, 879.
Предотвратява отвяването на приложения
препарат.

GARDENA Удължител
За GARDENA пръскачки под налягане 3 и
5 л (5 аи 8 пинта прибл.). (Арт. No. 867,
869, 874, 875, 879). Дължина 50 cм.

GARDENA Телескопичен удължител
За GARDENA пръскачка под налягане 
3 л/5 л (Арт. No. 867, 869, 874, 875, 879). 
Дължина 100 cм.

899 00089906 4

897 00089708 4

Оферта

Оферта
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GARDENA Градински инструменти / Обработване на почвата

GARDENA combisystem:
Удобни ръчни инструменти

GARDENA combisystem е водещ
асортимент на ергономични продукти,
който предлага подходящата
комбинация сечиво/дръжка за всяка
възможна работа в градината,
улеснявайки аматьора и
професионалиста – градинар да
работи ефективно и удобно.

Удобни

Удобната пластмасова закл.гайка го
прави лесен за използване.

По-интелигентно

Винаги перфектната комбинация
сечиво / дръжка.

Направете почвата добра с GARDENA Градински инструменти

combisystem Ръчни инструменти

Специално пригодени дръжки на работните
елементи за най-ергономично работно
положение и работа без усилие.

Електрически фрези

Удобно култивиране на
почвата през цялата година.

GARDENA Електрическите
фрези разрохкват и смесват
почвата с торове и
подобряват структурата на
почвата за оптимално
поглъщане на въдух, вода и
хранителни вещества.
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GARDENA combisystem Ръчни инструменти

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA combisystem
Ръчни инструменти

GARDENA combisystem Ръчна мотичка

За разрохкване, аериране и плевене на
почвата
От висококачествена стомана.
3 варианта.

GARDENA combisystem Телено ръчно
гребло

За подреждане на лехи, за аериране на
малки мъхести площи.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 12 cм.

GARDENA combisystem Ръчно гребло

За събиране на листа, отрязани плевели и
трева от лехите.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 12 cм.

8910 00891004 CR 5
Сърцевидно острие,
2 зъба, 6 cм работна ширина

8912 00891202 5
Право острие,
2 зъба, 5 cм работна ширина

8914 00891400 CR 5
Право острие, 
3 зъба, 6.5 cм работна ширина

8916 00891608 5

8918 00891806 CR 5

Добрите градински сечива са тези,
които Ви позволяват безопасна и лека
работа.

Интелигентно

Махнете късата дръжка и удължете
с някоя дръжка от combisystem.

GARDENA combisystem Ръчен
разрохквател

За разрохкване и аериране на почвата без
повреждане на корените.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 7 cм.

8920 00892001 CR 5

Удобни

Специално пригодени дръжки
и работни елементи, като
гайки с меки пластмасови
елементи осигуряват отлична
ергономичност и лека работа
в градината.

Удобни, интелигентни помощници
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Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
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GARDENA combisystem
Ръчни инструменти

GARDENA combisystem Ръчна фреза

Разбиване на буците с две специално
оформени като звезди колела.
Идеална за подготовка на лехи за семена,
подготовка и разрохкване на почвата
около близко разположени растения,
малки лехи и сандъчета.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 5.5 cм.

GARDENA combisystem Ръчен
разрохквател за плевене

За разрохкване на почвата в лехи и
сандъчета за цветя.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 7 cм.

GARDENA combisystem Гребло за 
цветя

За обиране и за разрохкване на почвата.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 8.5 cм.

GARDENA combisystem Уред за плевене
на фуги

За отстраняване на трева, мъх и плевели
между плочите и по стените.
Подострено острие от неръждаема
стомана, което няма да ръждяса. 
С калъф за острието.
Неизплъзваща се дръжка, вкл.при
дърпане.

GARDENA combisystem Удължаваща
дръжка за ръчни инструменти

За удължаване на всички ръчни
инструменти от комби-системата.
Осигуряват здрава връзка между
дръжката и инструмента.
Просто свалете дръжката от инструмента
и завийте удължаващата дръжка.
Лека, но здрава алуминиева дръжка със
защитна ръкохватка.
78 cм дължина

GARDENA combisystem Телескопична
дръжка 100

За удължаване на обсега на всички combi-
system ръчни сечива.
Удължаване от 58 дo 98 cм.
Заключваща се връзка между дръжка и
сечиво, със задържащ винт.
Удобен плъзгащ се пръстен и отключване
на връзката чрез отвиване.
Лесно удължаване на стъпки от 10 cм за
индивидуално регулиране на дръжката.
Лека, но здрава дръжка от алуминий.
С изводче за закачалка за лесно
съхранение.

8922 00892209 CR 5

8924 00892407 CR 5

8926 00892605 CR 5

8928 00892803 CR 5

Продава се само като комплект от 5 бр!

8900 00890007 CR 5

3516 00351607 5

GARDENA combisystem Ръчна коса

За лесно рязане на трева и плевели.
Висококачествено стоманено острие,
ръчно точене.
Заточена.
С калъф за острието.

8930 00893008 CR 5

GARDENA combisystem Ръчна
градинарска лопатка

За засаждане и пресаждане.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 8.5 cм.

8931 00893107 CR 5

Продава се само като комплект от 5 бр!
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GARDENA
Ръчни инструменти

GARDENA Лопатка за плевене

От висококачествена стомана.
Работна дължина 14.5 cм.
Не може да се удължи.

GARDENA Уред за засаждане на
луковици

Автоматично освобождаване от дръжката.
Скала за дълбочината.

GARDENA Садило

За засаждане на разсад.
Оформена дръжка за удобство и защита
от студ.
Здрав метален връх, не ръждясва.
Дължина 19.5 cм.

GARDENA Ръчно гребло и мотичка

Гъвкаво средство с двойно действие.
От висококачествена стомана.
Работна ширина 8.5 cм.
Със закачалка и цветна информационна
карта.

8932 00893206 CR 5

Продава се само като комплект от 5 бр!

3412 00341202 CR 5

3487 00348706 CR 5

3478 00347808 5

GARDENA Градинарска лопатка/
вилица за цветя

За засаждане и пресаждане
От висококачествена стомана.
Не може да се удължава.
Доставя се насипно.

8936 00893602 CR 20
Широка ръчна лопатка, работна ширина 8 cм

8938 00893800 CR 20
Вилица за цветя, работна ширина 7.5 cм

Продава се само като комплект от 20 бр!

8937 00893701 CR 20
Тясна ръчна лопатка, работна ширина 6 cм

GARDENA Уред за плевене на фуги 

Текуща специална сезонна оферта.
Съдържа: 50 x Уред за плевене на фуги
В красива опаковка с постер.

3059-20 00305907 50

Пордава се само в кутия по 50 броя!

GARDENA Оферта – Уред за засаждане
на луковици (не е илюстр.)

Специална сезонна оферта.
съдържание: 48 x 3412. 
В цветна опаковка.

3039 00303903 48

Подлежи на предварително договаряне.

Продава се само като комплект от 48 бр 

Оферта
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3745 00374507 6
Алуминий 150 плюс
150 cм дължина
За всички combisystem сечива използване за
дърпане и бутане.
Ергономично оформена извивка, която позволява
да се работи в изправено положение и защитава
гърба.

3735 00373500 5
Алуминий 150
150 cм дължина
За всички combisystem сечива

GARDENA combisystem Телескопични
дръжки

За удобна работа до прибл. 5 м височина
Със задържащ винт.
Удължаване на стъпки от 26 cм 
Заключване предпазващо от усукване.
Висококачествена лека и здрава
алуминиева конструкция.
Пластмасово покритие на улеи за особено
удобно използване без изплъзване.

3712 00371209 CR 4
210 – 390 cм дължина

3711 00371100 CR 6
160 – 290 cм дължина

Продава се само като комплект от 4 / 6 бр!

GARDENA combisystem

GARDENA взема на сериозно
защитата на околната среда.
Съответствието на FSC стандарта
(горски надзорен съвет) е една
значителна стъпка. 

Поради това дървото, използвано за
дръжките, е от гори, където
управлението е осигурило високи
екологични и социални стандарти.

От подготовка на почвата до работа по-високи
дървета – обхват от дръжки, идеално
пригодени за съответните приложения.

Всички combisystem дървени дръжки са от
FSC-cертифицирани гори.

1 задържащ винт с меки пластмасови
компоненти

2 анодизирана алуминиева тръба

3 дръжка от ясен

4 оформление за здраво хващане

GFA-COC-1275

GARDENA combisystem Ergoline
Алуминиеви Дръжки

Универсални, подходящи за всички
combisystem сечива.
Ръкохватка под ъгъл на края на дръжката
за да не се изплъзва дланта и подобрява
позицията на ръката, която води
движението на края на дръжката.
Пластмасово покритие на улеи за особено
удобно използване без изплъзване.
Лека и здрава алуминиева дръжка.
Със задържащ винт.
Цветна информационна карта.

GARDENA combisystem Алуминиеви
дръжки

Идеалната дръжка за всички combisystem
сечива.
Със задържащ винт.
Висококачествена лека алуминиева
конструкция.
Пластмасово покритие на улеи за особено
удобно използване без изплъзване.

3713 00371308 10
130 cм дължина

3715 00371506 10
150 cм дължина

Продава се само като комплект от 10 бр!

GARDENA combisystem Дървени
дръжки FSC

Идеалната дръжка за всички combisystem
сечива.
Висококачествена дръжка от ясен, която
убива вибрациите. 
Европейско дърво, FSC-сертифицирано.
Задържащ винт с меки пластмасови
елементи.
Анодизирана алуминиева тръба за здрава
връзка между сечивото и дръжката.
Висококачествена дръжка от ясен
намалява вибрациите.
Европейско дърво от добре управлявани и
поддържани гори.
Оформена дръжка за неизплъзващо се
хващане и ергономично работно
положение.

3723 00372305 CR 10
130 cм дължина

3725 00372503 CR 10
150 cм дължина

3728 00372800 CR 10
180 cм дължина

Продава се само като комплект от 10 бр!
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GARDENA Държател за инструменти

За съхранение на 5 дръжки или инстру-
мента с дръжките. 60 x 8 cм перфорирана
пластина и 5 пластмасови държателя за 
дръжките. Доставя се в комплект с винтове 
и дюбели за стена. Покрита с дуропласт 
перфорирана пластина. Цветна опаковка.

GARDENA Закачалка за инструменти

За чисто съхранение на инструменти в
къщи и в градината
6 галванизирани куки с гумени ръкави.
Цветна опаковка.

2703 00270304 2

500 00050005 6

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA combisystem

GARDENA combisystem Закачалка за
инструменти

Чистият и компактен начин да съхранявате
инструментите си.
Събира до 6 combisystem инструмента и
дръжки.
От висококачествена пластмаса.
Доставя се в комплект с винтове и дюбели
за стена.
Цветна опаковка.

3500 00350006 CR 6

GARDENA Гребло от пружиниращи
телчета

За почистване и аериране на мъхести
места в моравата.
Здрави телени зъби.
Работна ширина 50 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Гребло ветрилообразно

За събиране на листа, окосена трева и
градински отпадъци.
Гъвкави от стоманени стружки
поцинковани зъби.
Работна ширина 50 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Пластмасово
ветрилообразно гребло XXL

За бързо събиране на листа, окосена
трева и други градински отпадъци от
големи площи.
Висококачествена пластмаса.
Работна ширина 77 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
130/150 cм.

GARDENA Регулируемо гребло
ветрилообразно

С регулируемо разстояние между
връхчетата, подходящо за едри и фини
отпадъци.
Гъвкави поцинковани влакна от стоманени
стружки.
Работна ширина регулируема от
30 – 50 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

3100 00310000 5

3102 00310208 5

3106 00310604 5

3103 00310307 CR 5

Продава се само като комплект от 5 бр!
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GARDENA Пластмасово регулируемо
гребло ветрилообразно
За събиране на листа, окосена трева и
други градински отпадъци. С регулируемо
разстояние между връхчетата, подходящо
за едри и фини отпадъци. Излято от
здрава висококачествена пластмаса.
6-стъпково регулиране от 35 cм до 52 cм
ширина.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

3104 00310406 CR 5

GARDENA Пластмасово гребло за 
трева

За събиране на листа, окосена трева и
други градински отпадъци.
Здрави висококачествени пластмасови
зъбци.
Леко, практично, нежно към тревата.
Работна ширина 43 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Пластмасово гребло за 
трева

За събиране на листа и окосена трева.
За малки площи. Висококачествени 
пластмасови зъбци. Работна ширина 27 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Гребло за трева

За почистване на окосена трева и листа от
моравата. С приспособление за
захващане на тревата.
Препоръчвана дължина на дръжката
180 cm.

GARDENA Тример за краищата на
тревата

Може да се използва като лопата или да
се бута по ръба на моравата.
Със закален изострен стоманен ръб.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Аератор колесен 

Премахва мъх, плевели, смачкана трева
напълно. Изисква се много по-малко
усилие с подържащата ос и колела.
Специални зъбци с гладки хлъзгави
гърбове от висококачествени стоманени
пружинки.
Работна ширина 32 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
180 cm.
Цветен етикет.

GARDENA Аератор за трева

Остри зъбци за отстраняване на мъх и
смачкана трева. 
Закръглени близко разположени зъбци за
събиране на листа, боклук и камъни.
Галванизирани, пресовани зъбци.
Работна ширина 35 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
180 cm.

3101 00310109 CR 5

Продава се само като комплект от 5 бр!

3105 00310505 5

3381 00338103 CR 5
60 cм ширина за малки площи
Продава се само като комплект от 5 бр!

3382 00338202 5
73 cм ширина за площи със среден размер

3149 00314909 5

3395 00339506 CR 3

3392 00339209 CR 5

GARDENA Гребло аератор

За отстраняване на мъх и повяхнала трева
и за разчупване на буци почва и
изравняване.
Галванизирани близко разположени
зъбци.
Работна ширина 35 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
180 cm.

3391 00339100 5
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GARDENA Сеялка

За прецизно разпръскване на тор по
моравата.
Вграден ексцентрик осигурява
равномерното разпръскване.
С таблица за разпръскване на стандартни
торове.
Ширина на разпръскване 40 cм, капацитет
3 л.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm/150 cм.

GARDENA Мотика

За леко почистване на плевели.
Висококачествена неръждаема стомана.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

GARDENA Плуг градински

За засаждане на картофи и зеленчуци.
Изтегля равни бразди.
Острият връх лесно раздробява почвата.
Работна ширина 16 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

GARDENA Разрохквател

За разрохкване и аериране на почвата без
увреждане на корените на растенията.
Идеална за камениста почва и близко
разположени растения.
Работна ширина 9 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката 130
cм.

420 00042000 2

3112 00311205 5
14 cм работна ширина

3113 00311304 CR 5
16 cм работна ширина

3118 00311809 5

3166 00316606 CR 5

GARDENA Мотика с бутане и дърпане
GARDEX

За плевене на лехи и пътеки с лекота.
Долната страна на пластината е очертана
с остър ръб.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

3187 00318709 5
14 cм работна ширина

3188 00318808 5
18 cм работна ширина

GARDENA Култиватор

Предвиден с един зъб, разчупва лесно
твърдата почва. 
За работа на близки редове, без
увреждане на растенията.
Работна ширина 3.6 cм. 
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Култиватор

С пресовани тризъби остриета.
Разчупва лесно тежка и средно тежка
почва.
Работна ширина 10 cм. 
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Култиватор

С три зъба за лесно раздробяване на
тежка и средно тежка почва.
Работна ширина 15 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

3132 00313209 5

3135 00313506 5

3136 00313605 3
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GARDENA Мотика за корени

За копаене и плевене.
Острие от неръждаема стомана.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

GARDENA Мотика подравняваща

За прекопаване и разрохкване на почвата.
Острие от неръждаема стомана с много
силна D-подобна подпора.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

GARDENA Извито гребло

Многоцелево сечиво за гребане,
изравняване, обработка на почвата.
Много здрава D-оформена опора на
главата, лесно се води.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

GARDENA Градинско гребло

Многоцелево сечиво за гребане,
изравняване на лехи, обработка на
почвата.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

GARDENA Гребло

Гъвкави гребла за различни дребни
работи като подреждане, изглаждане,
разрохкване и др.
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

GARDENA Почвена фреза

Четирите звездообразни колела
осигуряват фино разрохкване и
натрошване на почвата.
Подготвя перфектно земята за оформяне
на лехи за засаждане
Работна ширина 14 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката
150 cm.

3180 00318006 5
8 cм работна ширина

3189 00318907 5
16 cм работна ширина

3190 00319003 5
18 cм работна ширина

3192 00319201 5
12 cм работна ширина

3193 00319300 CR 5
16 cм работна ширина

3168 00316804 CR 5
36 cм работна ширина, 14 зъба

3176 00317603 5
25 cм работна ширина, 10 зъба

3177 00317702 5
30 cм работна ширина, 12 зъба

3178 00317801 CR 5
36 cм работна ширина, 14 зъба

3179 00317900 5
41 cм работна ширина, 16 зъба

3184 00318402 5
15 cм работна ширина, 8 зъба

3185 00318501 CR 5
18.5 cм работна ширина, 10 зъба

3196 00319607 3

GARDENA Почвена фреза с нож за
плевели

Както по-горе, но с допълнителен нож за
плевели за раздробяване на почвата и
изваждане на плевелите, идеално за
песъкливи почви.

3195 00319508 3
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GARDENA combisystem Градинска
мотика

За копаене, плевене, аериране, оформяне
на лехи и изравняване. 
За работа на близки редове без
повреждане на растенията 
Препоръчвана дължина на дръжката
130 cm.

3215 00321501 CR 5
Сърцевидно острие,
2 зъба, 7 cм работна ширина

3218 00321808 5
Право острие,
2 зъба, 7.5 cм работна ширина

3220 00322003 CR 5
Право острие,
3 зъба, 8.5 cм работна ширина

GARDENA combisystem Метла за 
тераса

За почистване на тераси и веранди.
Здрави, гъвкави полипропиленови ресни с
висококачествена пластмасова глава.
Работна ширина 32 cм.
Препоръчвана дължина на 130 cм.

3610 00361002 5

GARDENA combisystem Метла за улица

Дори натопена в мръсотия може да се
измие.
Висококачествени полипропиленови
ресни.
Здрава пластмасова глава.
Работна ширина 45 cм.
Препоръчвана дължина на 130 or 150 cм.

3620 00362009 5

Продава се само като комплект от 5 бр!

GARDENA combisystem Домашна метла

Издръжлива, качествена пластмасова
глава със заоблени краища за защита на
мебелите.
Смес от полипропилен и конски косми.
Работна ширина 34 cм.
Препоръчвана дължина на 130 cм.

3631 00363105 5

GARDENA combisystem Четка за миене
Издръжлива четка, извънредно гъвкави
вълнообразни полипропиленови косми. 
Висококачествена пластмасова глава. 
Може да се използва с вряла вода.
Работна ширина 30 cм. 
Препоръчвана дължина на дръжката 130 cм.

3640 00364003 5

GARDENA combisystem Гумена миячка 

За почистване на вода от каменни подове
и гладки повърхности лесно и бързо.
Със здрава гъба, двойна, от каучук.
Здрава пластмасова глава.
Работна ширина 43 cм.
Препоръчвана дължина на дръжката 130 or
150 cм.

3642 00364201 5

GARDENA combisystem Чистач за
прозорци
Практично за почистване на прозорци, 
парници и зимни градини. Високо качество, 
износоустойчивост,заменяемо гуменоострие.
Удължава се с помощта на дръжки на 
комби-систем.
Работна ширина: 29 cм.

5671 00567107 5
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GARDENA combisystem

GARDENA combisystem Метла за ъгли

За махане на паяжини по стените
Регулируем ъгъл на метлата.
Здрава глава от висококачествена
пластмаса.
Качествени ресни.
Препоръчва се за комбисистем
телескопични дръжки за до 5 м работна
височина.
Цветна информационна карта.

GARDENA combisystem Чистач за улуци

За лесно почистване на улуци.
Напълно регулируем ъгъл на главата.
Глава и стържещо острие от
висококачествена пластмаса.
Висококачествени ресни.
Препоръчва се за комбисистем
телескопични дръжки за до 5 м работна
височина.
Цветна информационна карта.

3633 00363303 5
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки за работа до 5 м височина.

3650 00365000 5
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки за работа до 5 м височина.

GARDENA combisystem Плодоберач

Улеснява брането на плодове.
Въртяща се връзка за пълно регулиране на
работния ъгъл.
Здрава пластмасова конструкция.
Острие от неръждаема стомана за рязане
на стъбла.
Памучна торбичка, която може да се пере.
Цветна информационна карта.

3110 00311007 CR 5
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки за работа до 5 м височина.

GARDENA combisystem Ножици за
езерца и градини Vario

За рязане на растения, издънки и клони
около езерото и в градината.
Пестящ енергията блокиращ и закрепващ
механизъм.
Регулируем работен ъгъл.
Прецизно наточени остриета.
Всички части са устойчиви на ръжда.
Цветна информационна карта.

GARDENA combisystem Ножици за
кастрене на клони 35 AL с лагерна
предавка

Леко. Компактно. Мощно.
Вътрешна пестяща енергия лагерна
предавка.
Закалено прецизно наточено острие с
незалепващо покритие.
Главата е под ъгъл 20° за да може
острието да се вижда лесно.
Заменяема наковалня.
Цветна информационна карта.

3232 00323208 5
Макс. дебелина на клона прибл. 24 мм в диам.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане и 1 пръстен
за водене на въжето
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки.

GARDENA combisystem Ножици за
кастрене на клони с наковалня

С тристепенна предавка. Лесно рязане
поради спестяващата енергия
тристепенна предавка.
Може да се закачва на дърветата, така
дава възможност за удобна работа.
Цветна информационна карта.

GARDENA combisystem Ножици за
кастрене на клони S с тристепенна
предавка

Лесно рязане благодарение на пестящата
енергия тристепенна предавка.
Може да се закачва на дърветата, така
дава възможност за удобна работа.
Цветна информационна карта.

GARDENA combisystem Ножици за
кастрене на клони

Може да се закачва на дърветата, така
дава възможност за удобна работа.
Цветна информационна карта.

0324 00032407 6
Макс. дебелина на клона прибл. 35 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане 
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки.
За рязане на прибл. 5 м височина над главата.

303 00030304 6
Макс. диаметър на клона прибл. 36 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане 
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки.
За рязане на прибл. 5 м височина над главата.

304 00030403 6
Макс. диаметър на клона прибл. 36 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане 
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки.
За рязане на прибл. 5 м височина над главата.

302 00030205 CR 6
Макс. диаметър на клона прибл. 30 мм.
4.7 м здрава корда с дръжка за дърпане 
Препоръчва се за комбисистем телескопични
дръжки.
За рязане на прибл. 5 м височина над главата.
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GFA-COC-1275

GARDENA combisystem

Привлича вниманието на купувача
и въвежда продуктите на GARDENA
по-лесно във вашия дом.

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA combisystem

GARDENA combisystem Оферта
разрохкватели

Съдържание: 30 комплекта с 1 x 3166, 
1 x дървена дръжка 130 cм FSC.
На стелаж.

3019 00301909 30

Продава се само като комплект от 30 бр!

GARDENA combisystem Оферта гребла

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3177, 
1 x дървена дръжка 130 cм FSC. 
На стелаж.

3024 00302401 CR 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

GARDENA combisystem Оферта
ветрилообразно гребло

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3102, 
1 x дървена дръжка 130 cм FSC. 
На стелаж.

3022 00302203 CR 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

GARDENA combisystem Оферта Метли
за улица

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3620, 
1 x дървена дръжка 130 cм FSC. 
На стелаж.

3602 00360203 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

Атрактивни оферти

Текущи оферти.

Оферта

Оферта

Оферта

Оферта
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GARDENA combisystem

GARDENA combisystem Комплексна
оферта

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3166, 
1 x 3177, 1 x дървена дръжка 130 cм FSC.
На стелаж.

3004 00300407 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

GARDENA combisystem Оферта гребло
за трева

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3101, 
1 x дървена дръжка 130 cм FSC.
На стелаж.

3020-23 00302043 CR 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

GARDENA combisystem Комплексна
оферта

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3620, 
1 x 3101, 1 x дървена дръжка 130 cм FSC.
На стелаж.

3021 00302104 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

GARDENA combisystem Оферта 
чистене на фуги

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 8928 
(без дръжка), 1 x дървена дръжка 130 cм
FSC.
На стелаж.

3001 00300100 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

GARDENA combisystem пластмасово
регулируемо гребло Оферта

Съдържание: 20 комплекта с 1 x 3104, 
1 x дървена дръжка 130 cм FSC.
На стелаж.

3017-27 301770 20

Продава се само като комплект от 20 бр!

Оферта

Оферта

Оферта

Оферта

Оферта
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GARDENA
Електрически фрези

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Оформяне
краищата на моравата и
лехите

GARDENA Разделител за трева (кафяв)

Дава чист ръб на лехите с цветя.
Предотвратява прекомерното израстване
и разпростирането на корени.
От висококачествена пластмаса.
Цветна опаковка.

GARDENA Разделител за трева (зелен)

Дава чист ръб на морави, предотвратява
прекомерното израстване.
От висококачествена пластмаса.
Цветна опаковка.

530 00053006 6
Ролки 9 cм високи, 9 м дълги

532 00053204 6
Ролки 15 cм високи, 9 м дълги

534 00053402 6
Ролки 20 cм високи, 9 м дълги

536 00053600 CR 6
Ролки 9 cм високи, 9 м дълги

538 00053808 CR 6
Ролки 15 cм високи, 9 м дълги

540 00054003 CR 6
Ролки 20 cм високи, 9 м дълги

GARDENA Електрическа фреза EH
600/20

Лека фреза за удобна работа, щадяща
гърба, грижа за почвата на малки площи.
Почвата се разрохква и обърква.
Специално закалените остриета проникват
в почвата без допълнително усилие.
Лесна за носене.
Тежи само 6.5 кг.
Безопасна работа благодарение на
включването с една ръка.
Надеждна кабелна връзка, чрез средство
за отпускане на кабела и вилица
задържаща конектора.
Солиден, дълготраен дизайн, здрав
червячен задвижващ механизъм и
непрекъснато смазване, чрез плискане.
Има нужда от малко пространство при
съхранение, дръжките могат да се сгъват.
Номинална мощност 600 W.
Работна скорост прибл. 230 rpm.
Дълбочина на проникване до 18 cм.
Цветна опаковка.

2414 00241403 1
Работна ширина 20 cм

2415 00241502 CR 1
Работна ширина 36 cм

GARDENA Електрическа фреза EH
600/36
Компактен уред с 600 W електродвигател
без нужда от поддръжка, за култивиране
на почвата при пестене на енергия за
малки и средни по размер площи.
За обработка на почва на буци, за работа в
наторени места.
Проникването в почвата е без
допълнително усилие, специално
закалените ножове работят тихо.
Солиден, дълготраен дизайн, здрав
червячен задвижващ механизъм и
непрекъснато смазване, чрез плискане.
Здрава алуминиева дръжка, може да се
сгъва за пестене на пространство.
Безопасна работа благодарение на
включването с една ръка.
Надеждна кабелна връзка поради
двойното отпускане на кабела.
Работна скорост прибл. 230 rpm.
Дълбочина на проникването до 18 cм.
Тегло прибл. 8 кг.
Цветна опаковка.
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Материали от най-високо качество за
оптимална защита

Пълен асортимент за много
работа около къщата и
градината.

1 Усилени върхове на пръстите

2 Износоустойчиви, не
плъзгащи се длани

3 Отделно вкарване на палеца

4 Гърба на ръкавиците е
еластичен

GARDENA Ръкавици за садене

Направени от меко памучно трико с 
нехлъзгави длани за деликатна
градинарска работа, напр. пресаждане,
трансплантиране, засаждане.

GARDENA Pepita Градински ръкавици

За лека градинарска работа, напр. 
почистване, рязане, метене
Отлично изработен памучен плат с 
нехлъзгаво покритие отблъскващо водата.

GARDENA Градински ръкавици

Същите като Pepita градинарски ръкавици.

GARDENA Кожени ръкавици

Защитават ръцете при тежка работа, 
напр. копаене, рязане с трион, сечене,
балиране на сено и т.н.
Висококачествена телешка кожа в 
най-използваните места.

GARDENA Детски Pepita градински
ръкавици

Универсални градинарски ръкавици за
деца в класическия GARDENA дизайн.
Същият материал и качество като Pepita
ръкавици за възрастни.

560 00056007 CR 6 P.
Размер 7/S

561 00056106 CR 6 P.
Размер 8/M

564 00056403 CR 6 P.
Размер 7/S

565 00056502 CR 6 P.
Размер 8/M

594 00059404 6 P.
Размер 7/S

595 00059503 6 P.
Размер 8/M

597 00059701 6 P.
Размер 10/XL

570 00057004 6 P.
Размер 9/L

571 00057103 6 P.
Размер 10/XL

590 00059008 6 P.
Размер 1, възраст от 3 – 7

591 00059107 6 P.
Размер 2, възраст от 7 – 10

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в

опаковка

GARDENA Ръкавици

GARDENA Градински ръкавици
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GARDENA Подвижна градинска количка
Улеснява събирането и отстраняването на
градински отпадъци, плевели, окосена трева,
боклук. 
Здравата метална рамка позволява
натоварване до 70 кг.
Капакът защитава от влага и миризми.
Може да се използва и като ръчна количка.
Лесно пълнене благодарение на регулируемата
височина на държателя на торбата.
Торбата е захваната с щипки за по-голяма
здравина.
Подходяща за разделяне на отпадъци, тъй като
две торби могат да се фиксират една до друга.
Дава възможност за съхранение на две
комбисистем дръжки и две малки сечива
(напр. сечива комбисистема, ръчни четки и
др.).
Държателят на торбата може да се махне,
следователно той може да се използва
допълнително като ръчна количка за пренасяне
на сандъци (напр. щайги за плодове и бутилки
и др.).
В комплект със стойка за монтиране на
торбата на стената.
Големи, здрави колела от специална тъкан за
здраво, но леко стъпване на тревата.
Неръждаемият материал осигурява дълъг
работен живот.
В комплект с торба за събиране на боклук.
Цветна опаковка.

GARDENA Хващачка за отпадъци

Лесният начин да се вдигне отпадък, който
щади гърба.
Прътът е направен от неръждаема
стомана.
Просто отстраняване на вдигнатите
отпадъци, чрез натискане на бутон.
Функция на хващане и набождане в един
уред – няма нужда да се заменят части.
Метална част в горния край за
отстраняване, напр. на полепнали листа.
Подходящ за всякакъв вид събиране чрез
въртяща се и регулируема дръжка,
подходяща за използване с лява и дясна
ръка
Цветна информационна карта.

232 00023207 1

3567 00356701 5

GARDENA Хващачка асортимент

Специална оферта за сезона.
Съдържание: 25 x 3567.
Цветна опаковка.

3067 00306706 25

Подлежи на предварително договаряне.

Продава се само както е показано в комплект
от 25 бр!

Описание на артикулите Артикул No. EAN Кол-во
4 0785 в
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GARDENA
Специализирани уреди

GARDENA Специализирани уреди

GARDENA Мобилна градинска
количка: Много приложения в дома
и градината

Улеснява събирането и изхвърлянето
на градинските отпадъци.

Дава възможност за съхранение на
различни комбиситем сечива, ножици,
четки, и т.н.

Подходяща за пренасяне на щайги от
плодове и бутилки.
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GARDENA
Резервни части

GARDENA SB Profi комплект
уплътнения за система с максимален
дебит (не е илюстр.)

Съдържание: 3 O-пръстена, 1 плосък
изолиращ пръстен за Арт. No. 2801, 2802.

GARDENA Aдаптор

За преход от 33.3 мм (G 1) женск резба
към 26.5 мм (G 3/4) мъжка резба.

5305 00530507 6*

2824 00282406 10*

GARDENA Уплътнение Съдържа: 5 броя
За GARDENA Свръзка за кран, Арт. No. 901/
2901, Profi-System Свръзка за кран, Арт. No.
2801 и Рзаклонител за кран, Арт. No. 938.

GARDENA Уплътнение Съдържа: 3 бр
За GARDENA Свръзка за кран, Арт. No. 902/
2902, Profi-System Свръзка за кран, Арт. No.
2802 и Рзаклонител за кран, Арт. No. 940.

GARDENA Уплътнение Съдържа: 3 бр
За GARDENA Свръзка за кран, Арт. No. 902/
2900, Струйник душ, Арт. No. 949 и Удължител
за разпръскване на тор.

GARDENA O-пръстен 9 mm Съдържа: 5 бр
За всички свързващи части GARDENA, напр. за
струйници,пистолети, разпръсквачи.

GARDENA SB комплект уплътнения 
(не е илюстр.)

Съдържание: 1 уплътнител, 3 O-пръстена.

5300 00530002 10*

5301 00530101 10*

5302 00530200 10*

5303 00530309 10*

1120 00112000 100*
За 900/2901 Конектор за кранче

1124 00112406 CR 10*
За 901/2901 Конектор за кранче

1125 00112505 CR 10*
За 902/2902 Конектор за кранче

GARDENA Решетка на разпръсващи
устройства с гарнитура и уплътнения 

За GARDENA разпръсващи устройства 
Арт. No. 949, 1149, 1152, 8119, 8120 и
градински душове Арт. No. 956, 959, 960,
961.

5312 00531207 5*

GARDENA Филтър

За воден таймер, за водни компютри,
хидрофорни системи.

GARDENA Разпръскваща дюза 5 – 360°

За Pop-Up разпръсквачи S 80, 
S 80/300 и 300.
Обхват от 2.5 – 5 м.
Сектор на напояване 5 – 360°.
Регулируем воден дебит.

5318 00531801 10*

5337 00533706 10*
Cъдържание: 2 бр.

5797 00579704 4*GARDENA Приставка за вода със
спирателен клапан

Подходящо за Изходящи кутии за вода,
Арт. No. 2797.

* всички части за замяна, изброени на тази страница
са достъпни само като опакован комплект
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GARDENA
Резервни части

* всички части за замяна, изброени на тази страница
са достъпни само като опакован комплект

GARDENA Комплект уплътнения 
(не е илюстр.)

За пръскачки под налягане, Арт. No. 867,
869.

GARDENA Комплект уплътнения 
(не е илюстр.)

За пръскачки под налягане, Арт. No. 852,
853, 856, 857, 858, 875 и 879.

GARDENA Резервна дюза

За пръскачки под налягане Арт. No. 864,
867, 869 и 875 (за всички продукти
произведени от януари 1/95, виж дъното
на контейнера).

5384 00538404 10*

5385 00538503 10*

5386 00538602 6*

GARDENA UVC Лампи

Резервни крушки за UV филтър за езеро и
UV пречиствател на водата в езера.
Подходящо за всички стандартни модели,
Гнездо: G 23.

5388 00538800 1*
UVC лампа 7 W
Изход: 7 W

5389 00538909 1*
UVC лампа 9 W
Изход: 9 W

5390 00539005 CR 1*
UVC лампа 11 W
Изход: 11 W

GARDENA Резервна крушка

За GARDENA осветление Арт. No. 4206. 
10 W халогенна крушка.

5348 00534802 6*

GARDENA Горно острие

За секатори BP 30, Арт. No. 8701.

GARDENA Горно острие

За ножици BP 50, Арт. No. 8702.

5362 00536202 10*

5363 00536301 10*

GARDENA Резервно острие-лента

За комбисистема Дъгообразен трион,
Арт. No. 691.

GARDENA Резервно острие

За Comfort Дъгообразен трион 530, 
Арт. No. 8747.

GARDENA Резервно острие

За Comfort Дъгообразен трион 760, 
Арт. No. 8748

5358 00535809 5*

5376 00537605 5*

5377 00537704 5*

GARDENA Пружина

За професионални ножици, Арт. No. 343 и
ножици Арт. No. 609.

GARDENA Пружина

За ножици Арт. No. 600 – 604 и 
Арт. No. 610 – 614.

GARDENA Пружина

За ножици Арт. No. 607, 608, 617, 618,
8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793.

5352 00535205 10*

5353 00535304 10*

5359 00535908 10*

GARDENA Резервни ножове

Универсални триони за дървен материал,
Aрт. No. 8749.

GARDENA Резервни ножове

Универсални триони за метал, 
Aрт. No. 8749.

GARDENA Резервни ножове

Универсални триони за пластмаса, 
Aрт. No. 8749. 

5401 00540100 5*
ново

5402 00540209 5*
ново

5403 00540308 5*
ново
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GARDENA Резервен нож 

За GARDENA Hattrick модели.
Остриета с две страни.
Пълен комплект с гайки и болтове.

4098 00409803 3*

GARDENA Резервен нож

За GARDENA Hattrick-модели с мулчиране.
Остриета с две страни.
Пълен комплект с гайки и болтове.
Цветна опаковка.

4099 00409902 3*

GARDENA Резервен нож

За GARDENA Accu/Електрически косачки.
Специално закалена стомана, прахово
покритие.
Цветна опаковка.

4091 00409100 3*
За гъвкави маневрени косачки 34 A/E,
електрически косачки 34 E 4092

4092 00409209 3*
За електрически гъвкави маневрени косачки 38 E -
мулчиране

4094 00409407 6*GARDENA Резервни пружини 

За електрически аератор за трева ES 500.
За лесна замяна на износени аераторни
пружини.
Цветна опаковка.

GARDENA Резервен аератор

За GARDENA Hattrick, Hattrick-модели с
мулчиране и Електрически аератор за
трева ES 450/30.
С топкови лагери, напълно сглобен.

4095 00409506 1*
За HE 32 (не е илюстр.)

4096 00409605 1*
За HE 36

4097 00409704 1*
За HE 40/HB 40 и електрически аератор за трева
ES 450/30

GARDENA Комплект остриета

За Accu ножици ContourCut, 
Арт. No. 8819/8829.

GARDENA Комплект остриета

За ножици за ръба (Арт. No. 8800 – 8803,
2500/2505, Accu Standard) и ножици за
храсти (Арт. No. 8818/8824).

GARDENA Комплект ножове

За ножици за трева (Арт. No. 8804/8805/
2510, Accu Safe 16, V12 ножици за трева) 
и ножици за храсти (Арт. No. 8820/8825/
2516).

GARDENA Комплект ножове за ножици
за храсти

За ножици за трева (Арт. No. 8802 – 8805)
и ножици за храсти (Арт. No. 8818/8820/
8824/8825/8829).

2344 00234405 5*
Ширина на рязане 8 см
Цветна опаковка.

2345 00234504 5*
Ширина на рязане 8 cм.
Цветна опаковка.

2346 00234603 5*
Ширина на рязане 10 cм.
Цветна опаковка.

5378 00537803 5*
Дължина на рязане 20 cм.
Цветна опаковка.

GARDENA Резервен нож

За GARDENA Електрически косачки 
PowerMax™ 32 E, 36 E и 42 E.
Здрава стомана с прахово покритие.
Цветна опаковка.

4082 00408202 3*
ново Зя Aрт. No. 4043

4081 00408103 3*
ново Зя Aрт. No. 4037

4080 00408004 3*
ново Зя Aрт. No. 4033
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GARDENA
Резервни части
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GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример Арт. No. 2401.
Дължина на кордата: 6 м.
Цветна опаковка.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример Арт. No. 2402.
Дължина на кордата: 6 м.
Цветна опаковка.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример Арт. No. 2403.
Дължина на кордата: 2 x 5 м.
Цветна опаковка.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример Арт. No. 2404.
Дължина на кордата: 4 м. Тиха корда.
Цветна опаковка.

GARDENA Корда за смяна

За Тример, Арт. No. 2530.
Дължина на кордата: 2 x 6 м.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботримери Арт. No. 2385, 2390,
2395, 2400 и accu-система V12 тример
TL 18.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример, Арт. No. 2540 и 
accu-система V12 Tример TL 21.
Дължина на кордата: 4 м.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример, Арт. No. 2542, 2544,
2550, 2555 и Тримери, Арт. No. 2545/2546.
дължина на кордата: 6 м.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример, Арт. No. 2542, 2544, 2555
и Тример, Арт. No. 2545 и 2546 от серия
99. дължина на кордата: 6 м.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример, Арт. No. 2557, 2558,
2560, 2565 и Тример, Арт. No. 2548.
дължина на кордата: 2 x 5 м.

5364 00536400 CR 6*

5365 00536509 CR 6*

5366 00536608 CR 6*

5367 00536707 CR 6*

5374 00537407 5*

2406 00240604 10*

5370 00537001 5*

5371 00537100 5*

5369 00536905 6*

5372 00537209 5*

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример SmallCut 300, 
Aрт. No. 8845.
Дължина на кордата: 10 м.
Цветна опаковка.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример EasyCut 400 
(Aрт. No. 8846), ComfortCut 450 
(Aрт. No. 8847) и PowerCut 500
(Aрт. No. 8848). 
Дължина на кордата: 6 м. 
Цветна опаковка.

GARDENA Резервна шпула с корда

За Турботример ProCut 800 (Aрт. No. 8851) 
и ProCut 1000 (Aрт. No. 8852). 
Дължина на кордата 2 x 3 м. 
Цветна опаковка.

5306 00530606 CR 6*
ново

5307 00530705 CR 6*
ново

5308 00530804 CR 6*
ново

GARDENA Spare Blades

За Турботример AccuCut 400 Li 
(Aртt. No. 8840), AccuCut 450 Li 
(Aрт. No. 8841) и accuCut (Aрт. No. 2417).
Съдържа: 20 броя.
Цветна опаковка.

5368 00536806 CR 6



GARDENA Worldwide

Africa

Angola

BRICOMAT, Lda.
Calçada do municipio, N° 10
Luanda

Egypt

Universal Agencies Co.
26, Abd El-Hamid Lofty str.
1st floor, Mohandesseen
Cairo

Kenya

Alibhai Shariff & Sons. Ltd.
P.O. Box 40382-00100
Nairobi

Libya

Agri Tech Co.
Gergarsh Road km. 7
Tripoli

Morocco

Maghrébine des équipements d'eau
73, Bd. Moulay Slimane
entrepot My Slimane, dépot 8
20300 Casablanca

Mozambique, Namibia, South Africa ,
Tanzania, Zimbabwe, Botswana, Malawi,
Zambia

GARDENA South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
South Africa

Réunion

JARDIN IMPORT
ZA de Cambaie
25 avenue du Piton Batard
97460 Saint Paul
Ile de la Réunion

Sudan

Coral Co. Ltd.
P.O. Box 1899
Alamaraat Street 17
Khartoum

Asia / Middle East

Bahrain

M. H. Al Mahroos B.S.C. (C)
P.O. Box 65
Manama

China / Hong Kong

GARDENA
Gardening Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
14 C, Huadu Mansion
828-838 Zhang Yang Rd.
Pudong 200122, 
Shanghai

India

HARVEL IRRIGATIONS PRIVATE LIMITED
301, Meghdoot, 94 Nehru Place,
New Delhi - 110 019

Iran

RASH BOR Co.
No. 12 Khark Street, Enghelab Ave.
1133933611
Tehran

Japan

KAKUICHI co., LTD.
Sumitomo Realty & Development Kojimachi
BLDG., 8F
5-1 Nibanncyo, chiyoda-ku, Tokyo 102-0084

Korea

Kyung Jin Trading Co. Ltd
107-4 Sun Duk Bldg Yangjae-Dong
Seocho-Gu, Seoul
South Korea

Kuwait

Palms Agro Production Co.
Al Rai Building No. 56, Street 4,
(Nursery Street Opposite Mustafa Karam)
P.O. Box 1976 Safat
13020 Kuwait

Malaysia

Glomedic International Sdn Bhd
E-6-19, Plaza Mont’Kiara
Jalan Kiara
50480 Kuala Lumpur

Oman

General Development Services L.L.C
P.O. Box 1475
Seeb, Postal Code 111
00111 Sultanate of Oman

Philippines

Royal Dragon Traders Inc
10 Linaw Street, Sta. Mesa Heights
1114 Quezon City

Saudi Arabia

Ismail Mohammed Al Banawi & 
Mohammed Hassan Al Sa’ady
GARDEN EQUIPMENTS CO. W.L.L.
P.O. Box 67 16
Darrajah Circle
Jeddah 21452

Singapore

HY – RAY Private Limited
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185

Sri Lanka

Hunter & Company Ltd.
P.O. Box 214
130 Front Street
Colombo 11

Taiwan

Hong Ying Trading Co. Ltd
No.46 Wu-Kun-Wu Road
Wu-Ku Industrial Zone
Taipei Shiann
Taiwan R.O.C.

Thailand

Super Products Co. Ltd.
1785-9 Phahon-yothin 31
Bangkok 10900

United Arab Emirates

Al Futtaim Trading Pvt. Ltd.
P.O. Box 7880
Shk Zayed Road
Dubai, V.A.E.

Europe

Armenia

„MZM“ Ltd
61 Tigran Mets
0005 Yerevan

Azerbaijan

Firm Progress
A.Aliyev Str.26A
1052 Baku

Austria

Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz

Belarus

OOO ”Priroda-OOO”
ul. Promyshlennaya 6 a, k.2
220075 Minsk

Belgium

GARDENA Belgium NV/SA
Sterrebeekstraat 163
1930 Zaventem

Bosnia Herzegovina

SILK TRADE d.o.o.
Bukva bb
74260 Tešanj

Bulgaria

Husqvarna Bulgaria Eood
72 Andrey Ljapchev Blvd.
1799 Sofia

Croatia

KLIS-TRGOVINA d.o.o.
Stančićeva 79
10419 Vukovina

Cyprus

Farmokipiki Ltd.
Chain Saw and Garden Machinery Center
P.O. Box 7098
74 Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia

Czech Republic

GARDENA spol. s.r.o.
Tuřanka 115
62700 Brno

Denmark

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
20039 Malmö
Sverige

Estonia

Husqvarna Eesti OÜ
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald
75305 Harju maakond

Finland

Oy Husqvarna Ab
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 Helsinki

France

GARDENA France
9 – 11 allée des Pierre Mayettes
92230 Gennevilliers

Germany

GARDENA Deutschland GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm

Great Britain

GARDENA
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
County Durham
DL5 6UP

Greece

AGROKIP – PSOMADOPOULOS S.A.
Ifaistou 33A – Ind. Area Koropi,
194 00 Athens

Hungary

Husqvarna Magyarország Kft
Ezred u. 1-3
1044 Budapest

Iceland

Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik

Ireland

McLoughlins RS
Unit 5
Northern Cross Business Park
North Road,
Finglas
Dublin 11

Italy

GARDENA Italia S.p.A.
Via Donizetti 22
20020 Lainate (MI)

Kazakhstan

LAMED Ltd.
155/1, Tazhibayevoi Str.
050060 Almaty

IBS/IP Schmidt
ul. Pobedy 70
110 000 Kostanay

Latvia

SIA „Husqvarna Latvija”
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Bākūžu iela 6
1024 Rīga

Lithuania

UAB Husqvarna Lietuva
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77 C
52104 Kaunas

Luxembourg

Magasins Jules Neuberg
Grand Rue 30
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010

Moldova

Convel S.R.L.
290A Muncesti Str.
2002 Chisinau

Netherlands

GARDENA Nederland B.V.
Jool-Hulstraat 20-22, 1327 HA Almere
Postbus 50176
1305 AD Almere

Norway

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby

Polska

GARDENA Polska Sp.z.o.o.
Szymanow 9 d
05-532 Baniocha

Portugal

GARDENA Portugal Lda.
Escritórios
Sintra Business Park
Edificio 1 · Fracção 0 G
Abrunheira
2710-089 Sintra

Romania

MADEX INTERNAŢIONAL SRL
Șoseaua Odăii 117–123
Sector 1
013603 București

Russia

OOO ”GARDENA RUS”
Khoroshevskoye Shosse 32 A
123 007 Moscow
info@gardena.ru

Serbia

DOMEL
Savski Nasip 7
11070 Beograd

Slovenia

GARDENA d.o.o.
Brodišče 15
1236 Trzin

Spain

GARDENA IBERICA, S.L.U.
Sales Office
C/Basauri, n° 6
28023 - LA FLORIDA
Madrid

Sweden

GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
20039 Malmö

Switzerland

Husqvarna Schweiz AG
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil

Turkey

GARDENA-Dost Dıș Ticaret
Mümessillik A. S.
Sanayi Cad. Adil Sokak No: 1
34873 Kartal Istanbul

Ukraine

GARDENA Ukraine Ltd.
Vasilkivska 34
03022 Kiev

Canada & USA

Canada

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
L6T 4X3-Brampton, Ontario

USA

GARDENA Canada Ltd.
100 Summerlea Road
L6T 4X3-Brampton, Ontario

South America

Argentina

Husqvarna Argentinien S.A.
Vera 745
Buenos Aires

Bolivia

Multi Center S.R.L.
Av. Banzer Km 2 1/2
Casilla 3138
Santa Cruz de la Sierra

Brazil

Palash
Rua São João do Araguaia, 338
Barueri – SP – CEP: 06409-060

Paraguay

Agrofield S.R.L.
Choferes del Chaco
1449 c/25 de Mago
Asunción

Peru

Lima Bremen E.I.R.L.
Calle los Membrillos 101
Lima 12

Surinam

Agrofix n.v.
P.O. Box 2006
Verl. Hoogestraat
Paramaribo

Uruguay

Aguerrebere S.A.
Industriales Importadores
Constituyente 1489
CP 11200 Montevideo

Venezuela

Corporación Casa y Jardin C.A.
Av. Caroni, Edf. Trezmen,
Urb. Colinas de Bello Monte
Caracas 1050

Central America/Caribbean

Bahamas

Michael Herzog
P. O. Box: CB-12383
Poinciana Avenue No. 8
Nassau

Costa Rica

Cia. Exim Euroiberoamericana, S.A.
Aptdo Postal 1260
San José

Neth. Antilles

Jonka Tuincentrum
Santa Rosa Weg 196
P.O. Box 8200
Curacao

Oceania

Australia

Husqvarna Australia Pty. Ltd.
8 Park Drive
Dandenong UIC 3175

New Zealand

Husqvarna NZ Ltd.
15 Earl Richardson Ave/
Manukau City
Auckland



Husqvarna Bulgaria Eood
72 Andrey Ljapchev Blvd.
1799 Sofia

Хускварна България ЕООД
Бул. Андрей Ляпчев 72
Cофия 1799

Компанията си запазва правото да прави промени в
интерес на технологичния прогрес.
68-26/0108


